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0. Introducció 
 
A. Antecedents 
 
El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada l’any 1987 en l’Informe 
Brundtland “El nostre futur comú”, document elaborat per l’ex Primera Ministra de Noruega “Gro Harlem 
Brundland” i per encàrrec de les Nacions Unides. Aquest document defineix el desenvolupament 
sostenible com: 
 

“aquell que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les 
generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats” 
 

És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la Terra” (Brasil, 
1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, entre d’altres, el programa de 
l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els objectius de la Cimera. 
Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i operativa, que serveixi per 
afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord amb la utilització sostenible 
dels recursos.  
 
L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un pla estratègic municipal basat en la integració, 
amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials del municipi, i 
que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, 
personal tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats. 
 
L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per abordar 
els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar localment”, degut a 
que, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell local a on es poden 
prendre decisions més pràctiques i participatives. 
 
Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució de la comarca cap a un equilibri, 
el qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un equilibri estàtic sinó 
dinàmic, que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat de vida. 
El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d’Aalborg 
(Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats locals d’Europa, i prenent com a 
referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest “Carta de les Ciutats Europees cap a la 
Sostenibilitat” conegut també com a Carta d’Aalborg. En aquest document, les ciutats declaren la seva 
voluntat de redactar l’Agenda 21 Local.  
 
A la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Hannover (Alemanya) 
l’any 2000, es fa balanç sobre la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles dels últims anys. Deu anys 
després de la cimera de Rio, al 2002, es va celebrar a la ciutat sudafricana de Johannesburg la Cimera 
Mundial per al Desenvolupament Sostenible Rio + 10, per tal de fer balanç dels objectius aconseguits 
des de 1992. La Declaració de Johannesburg recull els compromisos que a partir d'ara han de permetre 
la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta. 
  
La Diputació de Girona es va adherir el 1997 als principis de la Carta d'Aalborg i la Campanya de Ciutats 
Europees Sostenibles, i va posar en marxa el programa de suport a la redacció dels Plans d’Acció Local 
per a la Sostenibilitat (PALS) per tal de donar suport a aquells municipis de les comarques gironines que, 
amb l’objectiu bàsic d’assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, s’adhereixen a la carta 
d’Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local. 
 
El 2004, la Diputació de Girona modifica l’ideari i plantejament programàtic del programa de suport en la 
redacció dels PALS, i treu una nova línia de subvenció “del Pla a l’Acció” per tal d’ajudar als municipis 
gironins a aplicar les accions proposades en els PALS. 
 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de la comarca del Ripollès 
s’han adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal 
d’elaborar les Agendes 21 locals de cada un dels municipis de la comarca. Aquesta és la primera 
experiència de la realització d’una Agenda 21 en la que tots els municipis de la comarca aposten alhora 
per engegar aquest projecte comú, el qual permetrà adquirir una visió local, regional i comarcal del 
Ripollès. 
 



 

 
6 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

DEPLAN (Desenvolupament i planificació ambiental) és l’empresa adjudicada per a la redacció de les 
Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès, en coordinació amb els ajuntaments dels 
19 municipis que integren la comarca, el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona. 
Paral·lelament a aquests treballs, DEPLAN també està realitzant Pla Especial de Regulació d’Usos del 
Sòl No Urbanitzable i el Pla Director Territorial de la comarca del Ripollès. 
 
 
B. Objectius 
 
Els objectius bàsics a assolir mitjançant la redacció de les Agendes 21 locals de cada un dels municipis 
de la comarca del Ripollès són els següents:  
 
• Donar als municipis de la comarca del Ripollès els elements de coneixement necessaris per portar a 

terme polítiques de desenvolupament local sostenible dels municipis de manera planificada. 
 
• Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva 

la sostenibilitat supramunicipal de la comarca del Ripollès.  
 
• Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals. 
 
• Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el 

calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un 
desenvolupament sostenible de la comarca. 

 
• Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el 

procés d’elaboració de l’estratègia local. 
 
• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 

ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 
 
• Assegurar, en els municipis de la comarca del Ripollès, un alt grau de qualitat de vida per tots els 

seus habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement dels municipis de la comarca 
per tal que es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les actuacions i els serveis 
comarcals actuals, de manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió comarcal 
adaptada mediambientalment. 

 
 
C. Metodologia 
 
La metodologia emprada en la realització de les Agendes 21 locals de la comarca del Ripollès s’ha 
desenvolupat a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona: 
 
FASE I: Informació i seguiment 
 
⇒ Recull de Dades: En aquesta primera fase, s’ha realitzat una recerca de totes les dades disponibles 

dels diferents aspectes ambientals, econòmics i socials. S’ha consultat la informació preliminar de 
què disposa el Consell Comarcal i s’ha ajudat per diferent informació d’altres entitats públiques 
(Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, etc.) i privades (Companyia subministradora 
d’aigua i electricitat, etc.), i s’ha completat amb un ampli treball de camp de reconeixement per tal de 
suplir les mancances d’informació.  

 
S’han tingut en compte, a l’hora de la recollida de dades dels municipis, tots aquells projectes 
realitzats o en fase d’elaboració de les diferents entitats pertinents. S’han actualitzat els treballs 
realitzats pel Consell Comarcal i/o els Ajuntaments i s’ha realitzat un anàlisi de la seva gestió actual 
en clau de sostenibilitat, mancances i oportunitats de millora.  
 
El contacte amb aquests organismes i administracions ha permès identificar els aspectes ambientals, 
territorials, socials i econòmics d’abast supramunicipal i impulsar el contacte entre tots per tal 
d’establir polítiques i actuacions coordinades. 
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A més, s’ha fet una detecció apriorística dels aspectes amb una incidència ambiental més 
significativa, així com dels punts forts i febles, per tal de donar una especial importància a aquells 
aspectes més significatius. 
 

⇒ Selecció de la informació operativa: La informació recollida ha estat contrastada per totes les parts 
que intervenen en el procés. S’ha donat prioritat a la informació actualitzada de l’Administració. En 
aquest sentit ha sigut fonamental establir unes línies d’intercanvi d’informacions i d’idees entre les 
diferents parts implicades en aquest projecte programant i concretant exactament les reunions i els 
diferents contactes a realitzar. 

 
⇒ Treball de Camp: Les tasques de recerca i treball de camp han completat el volum final d’informació 

recollida, contrastada i validada definitivament. En funció de les mancances observades en la 
recopilació final d’informació, s’han programat les tasques necessàries per subsanar aquestes 
deficiències, per tal de quedar coberts amb rigor tots els objectius finals. 
 
 

FASE II: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 
A partir del recull de dades obtingut en la fase anterior, s’ha elaborat una memòria descriptiva que 
analitza, per cada un dels municipis, els diferents vectors ambientals (aigua, residus, energia, etc.), 
aspectes econòmics (mercat de treball, anàlisi dels sectors, etc.) i aspectes socials (població, habitatge, 
salut, associacionisme, etc.). En el mateix document s’ha integrat la diagnosi estratègica, organitzat per 
vectors o blocs temàtics, en el qual s’ha donat més importància als vectors més problemàtics de cada 
municipi. 
 
La diagnosi estratègica recull tant l’anàlisi de la situació i la gestió de cada vector com l’anàlisi integrada 
dels diversos aspectes i vectors associats. A més, s’han identificat els punts forts, punts febles, 
oportunitats i amenaces que representen els paràmetres analitzats. Finalment s’ha elaborat un recull 
d’objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat els quals serviran de base per a la definició del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 
 
Cal tenir en compte que s’ha elaborat un document preliminar el qual ha estat objecte de debat i 
discussió en el procés de participació ciutadana. 
 
 
FASE III: Pla de participació i de comunicació 
 
Un dels objectius principals de l’Agenda 21 és la informació a la població, així com el foment de la 
participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, 
associacions, etc.).  
 
El pla de participació i de comunicació que s’ha proposat és a nivell territorial de manera que es 
garanteix un procés de millora continua, d’informació ciutadana permanent i que ha servit perquè tant els 
tècnics com la població pugui aportar informació des de la percepció i el coneixement local.  
 
La metodologia utilitzada en el Pla de Participació es recull en el Document III: Pla de participació i de 
comunicació. 
 
 
FASE IV: Pla d’acció local per a la sostenibilitat 
 
El Pla d’Acció és l’objectiu últim del conjunt de treballs realitzats. S’elaborarà un PALS provisional que 
serà debatut per part dels diferents agents socials i ciutadans. 
 
El Pla d’Acció definitiu, aprovat pel Ple de cadascun dels ajuntaments del Ripollès, esdevindran 
element programàtic i cos central de l’Agenda 21 dels municipis de la comarca. 
 
Es redactarà una Declaració ambiental, la qual serà un document de síntesi i de democratització del 
projecte, i un pla de seguiment de l’aplicació del PALS en el temps, mitjançant els òrgans de 
participació creats i els indicadors. 
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Figura 1: Esquema metodològic de les Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès. 
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Font: Elaboració pròpia. 
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1.1. Emmarcament geogràfic 
 
Ripoll és la capital de comarca del Ripollès, una de les comarques pirenaiques de Catalunya. El municipi 
es troba a l’àrea Sud, a la zona del pre-Pirineu i està en contacte amb la comarca d’Osona, concretament 
amb els municipis de Santa Maria de Besora i Vidrà. 
 
Pel que fa al relleu físic, el municipi es troba envoltat de serralades d’altures al voltant dels 1000-1200 m. 
Limita al Sud amb la Serra de Bufadors, al Sud - Est amb el PEIN de la Serra de Milany - Santa 
Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt, al Nord - Est amb la Serra del Boix, al Nord amb la Serra de 
Vidabona i al Nord - Oest amb el Serrat de l’Auró.  
 

 

A la meitat nord del nucli urbà hi conflueixen els rius Ter i Freser, aspecte clau en el desenvolupament i 
evolució del municipi al llarg de la història sobretot durant l’època del desenvolupament industrial en què 
es va convertir en un nus important de comunicacions pirinenc a partir de l’arribada del ferrocarril (1880). 
 
El nucli urbà es troba a 691 m per sobre el nivell del mar, però l’interval de cotes del terme municipal es 
troba aproximadament entre els 700 i els 1300 m per sobre del nivell del mar. El pic més alt és el Puig de 
Sant Jaume (1.281 m) i un altre pic destacable és del Puig del Ram (1.124 m). 
 
El municipi tenia 10.762 habitants a l’any 2005 repartits en 12 entitats singulars de població. Cal afegir 
que com a capital de comarca que és, la seva població representa el 40,7% dels habitants d’aquesta. Té 
una superfície de 73,3 km2, el que indica que la densitat de població de 146,62 habitants/km2. 
 
La xarxa viària de Ripoll permet una comunicació amb els altres municipis propers per les carreteres C-
17, C-26, N-260 i N-152a. També hi passa el ferrocarril amb el recorregut Barcelona – Ripoll - Puigcerdà 
amb trens diaris regionals.  

Figura 2: Mapa de relleu del Ripollès 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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1.2. Límits geogràfics 
 
Ripoll limita amb 7 municipis, 5 dels quals són de la mateixa comarca: 
 

⇒ Al Nord amb Ogassa i Campdevànol. 
⇒ Al Nord - Est amb Sant Joan de les Abadesses. 
⇒ A l’Est amb Vallfogona de Ripollès. 
⇒ Al Sud - Est amb Vidrà (Osona). 
⇒ Al Sud amb Santa Maria de Besora (Osona). 
⇒ A l’Oest amb Les Llosses. 

 
El riu Ter arriba de l’Est per Sant Joan de les Abadesses i el Freser arriba des de l’Oest per 
Campdevànol, tots dos s’uneixen a Ripoll i comença el recorregut en direcció Sud fins arribar al límit 
municipal que comparteixen Les Llosses, Ripoll i Santa Maria de Besora. A partir d’aquest punt, el riu Ter 
segueix el seu curs per la comarca d’Osona. 
Cal anomenar que les carreteres comarcals i la línia de ferrocarril segueixen aproximadament el mateix 
recorregut aprofitant les valls. 
El límit del terme municipal, ressegueix gairebé en tot moment la divisòria d’aigües de les diferents 
serralades de la zona com poden ser la Serra de Milany (SE), l’obaga de Plana Ferriola (E), la Serra de 
Vidabona (N), la Serra de Bufadors (S) i una sèrie de petites carenes a tota la franja Oest. 
 
Figura 1: Mapa de límits administratius comarcals i municipal 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2. Descripció de l’entorn físic 

A. Memòria descriptiva 
 
2.1. Clima i meteorologia 
 
El municipi de Ripoll es troba a l’àrea del sub-
Pirineu, en una comarca de clima mediterrani de 
mitjana i alta muntanya. El clima és mediterrani de 
mitjana muntanya, donat que el municipi es troba al 
sud de la comarca i a una alçada menor a la 
majoria de municipis de la comarca. 
 
Aquesta localització fa que el municipi tingui uns 
hiverns freds i uns estius frescos. Malgrat tot, cal 
afegir que Ripoll és dels municipis de la comarca 
on les temperatures són més suaus i les 
precipitacions menys abundants. Aquest fet es deu 
a la seva localització, a la zona baixa de la 
comarca, i a la confluència del Freser i el Ter al 
nord del municipi, que afavoreixen la suavització 
del clima dins el nucli urbà. 
 
Les dades meteorològiques del municipi de Ripoll 
són les corresponents a l’estació meteorològica ubicada a la zona esportiva de Ripoll. El període de 
mostreig del què es disposa és des de l’any 2000 al 2005. Cal tenir en consideració el fet que no es 
disposa de dades d’un període de temps suficientment ampli per tal de determinar les tendències 
meteorològiques i climatològiques de la zona. 
Aquesta estació meteorològica no s’hi troba dins de la xarxa d’estacions que el Departament té 
repartides per tot el territori català, ha estat iniciativa de l’Ajuntament de Ripoll. 
 
2.1.1. Temperatura 
 
La figura següent representa les temperatures mitjana de la comarca del Ripollès per a l’any 1996. 
Aquestes dades s’han estret del Departament de Medi Ambient, ja que d’aquesta manera es pot ubicar el 
municipi de Ripoll, amb la resta de la comarca del Ripollès. 
 
Segons el mapa, Ripoll és un dels municipis que presenta temperatures més suaus. A més, no pateix 
canvis sobtats de temperatura, a diferència del que succeeix al nord de la comarca, tal i com mostra la 
separació de les isotermes en el següent mapa.  
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Figura 4: Localització de les estacions meteorològiques de 
la comarca. 

Font: Servei de meteorologia de Catalunya. 
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Ripoll es caracteritza per presentar hiverns freds i 
estius amb temperatures suaus. La temperatura 
mitjana al mes d’agost és d’uns 20ºC. A finals 
d’agost, té lloc una davallada de les temperatures fins 
que, a ple hivern, les temperatures mitjanes 
assoleixen valors d’entre 0 i 5ºC. Al mes de març 
s’inicia un increment de la temperatura fins al juliol, 
mes en què, juntament amb l’agost, enregistra les 
temperatures més elevades. 
 
S’aprecia que en els sis anys d’estudi, les dades no 
han patit variacions importants. 
 
 
 
 
 
 
Observant el climodiagrama que hi ha a continuació on es representen les mitjanes de la temperatura i 
les precipitacions des de l’any 2000 al 2005. s’observa la inexistència d’una època eixuta o seca, ja que 
es registren pluges durant tots els mesos de l’any, i a més a més aquestes solen ser més elevades al 
final de la primavera o al final de l’estiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Figura 5: Evolució de les temperatures al llarg de l’any 

Font: Ajuntament de Ripoll 
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Figura 8: Climodiagrama de Ripoll 

 
 Font: Ajuntament de Ripoll 
 
 
2.1.2. Precipitacions 
 
Igual que passa amb la temperatura, a continuació es mostra el mapa comarcal segons les precipitacions 
registrades. La zona on es localitza el nucli de Ripoll és en la que es donen les precipitacions anuals 
mitjanes més baixes de la comarca (de 800 mm a 850 mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Figura 9: Mapa de precipitacions mitjanes anuals del Ripollès (1996) 
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Les pluges en el municipi es concentren a la 
primavera, entre abril i maig i a principis de tardor, tot i 
que el mes de Juliol a ple estiu també registra 
precipitacions màximes com per exemple a l’any 2005. 
L’època seca es produeix durant l’hivern, principalment 
durant els mesos de desembre a febrer assolint valors 
al voltant dels 4 l/m2 amb data de 2005. 
 
Tot i tenir dues èpoques de pluges lleugerament 
definides, es produeixen variacions importants en les 
precipitacions a nivell anual. 
 
 
 
 
2.1.3. Humitat relativa 
 
Ripoll té una humitat relativa mitjana elevada durant 
tot l’any, situada entre el 70 i el 90%. 
 
Durant els mesos d’hivern, la humitat es troba a 
prop del 90%, i partir del mes de febrer disminueix 
lleugerament fins que s’estabilitza al mes de maig 
en el 80%. A principis de juny té lloc una davallada 
que es manté fins a l’agost, amb un valor del 70%. 
A partir d’aquest punt, es torna a incrementar la 
humitat relativa mitjana fins al desembre, passant 
de ser del 70% al 90%. 
 
Les davallades d’humitat relativa coincideixen amb 
la disminució de precipitacions de l’estiu i l’hivern i 
també amb l’increment de les temperatures al 
període estival. 
 
 
2.1.4. Vents 
 
La màxima velocitat del vent durant l’any 2005 es va 
registrar en els mes d’Abril (24m/s) de Juny, mentre 
que les mínimes es situen durant els mesos de 
tardor, per exemple al mes de Setembre va haver-
hi vents de 10,7 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Evolució anual de les precipitacions a Ripoll 

Figura 10: Evolució de la humitat relativa al llarg de l’any 

Figura 11: Evolució de la velocitat del vent al 2005 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Font: Ajuntament de Ripoll 
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2.1.5. Radiació solar 
 
L’evolució de la radiació solar es mostra a la figura 
següent, en la que s’aprecia com augmenta 
progressivament a mesura que s’acosta l’estiu fins a 
un màxim al solstici d’estiu (juny) i posteriorment 
torna a disminuir fins al solstici d’hivern (desembre). 
L’oscil·lació que presenta la radiació al llarg de l’any 
és d’uns 20 MJ/m2. 
 
Les dades que es mostren són les dels anys 2001 i 
2002, ja que anteriorment no es disposava de la 
tecnologia adequada a l’estació de les Llosses. No es 
disposa de dades de l’estació de les Llosses de l’any 
2003. 
 
En la següent figura, on es representa la irradiació 
mitjana anual, s’observa com la irradiació mitja de Ripoll es troba entre 13,5 MJ/m2 i 15 MJ/m2. 
Únicament hi ha petites taques del territori amb una irradiació mitjana inferior a 13 MJ/m2. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 12: Evolució de la radiació solar al llarg de l’any 

Figura 13: Mapa d’irradiació mitjana anual 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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2.2. Geologia i geomorfologia 
 
2.2.1. Marc geològic general 
 
La comarca del Ripollès es troba íntegrament situada en el Pirineu Oriental, el qual es correspon a la 
porció de Pirineu que s’estén des de la vall del Segre fins la Mediterrània. Dins del Pirineu Oriental es 
diferencia la zona axial del pre-Pirineu: 
 

• La zona axial es troba formada per materials paleozoics pre-Hercinians afectats, durant el 
Carbonífer superior, per l’orogènia herciniana i durant l’Eocè superior, juntament als materials 
post-Hercinians que constitueixen la cobertura pre-Pirinenca, per l’orogènia alpina. Es tracta 
doncs de materials que presenten un grau de tectonització important i també un metamorfisme 
de baix grau. La seva edat es troba compresa entre el Cambrià i el Carbonífer mitjà. Cal dir que 
a la zona axial afloren gneiss que s’atribueixen al pre-Cambrià. 

 
• La zona pre-Pirinenca es troba representada pels materials de cobertura que, a finals de l’Eocè, 

tant sols foren afectats per l’orogènia alpina. Es tracta de materials del Paleozoic terminal 
(Estèfano-Permià), del mesozoic (base del Garumnià), del Paleocè (sostre del Garumnià) i de 
l’Eocè. 

 
Els materials paleozoics pre-hercinians, tant els pre-silurians com els post-silurians, es disposen a la part 
N del territori, concretament a la zona axial pirinenca. En una franja estreta adossada a l’àrea 
d’aflorament dels materials post-silurians es desenvolupen roques estèfano-permianes i garumnianes; es 
tracta dels materials que configuren la base del Prepirineu. Al S afloren materials de l’Eocè del Prepirineu 
oriental, els quals es posen en contacte, vers el S de la comarca, amb materials eocens de la depressió 
de l’Ebre (avantpaís). 
 
Els materials axials i els pre-Pirinencs es troben parcialment recoberts per sediments quaternaris, 
sobretot els corresponents als dipòsits al·luvials del Ter, del Freser i dels seus afluents. 
 
Els materials pre-silurians es desenvolupen sobretot al N de l’anomenat encavalcament de Ribes-
Camprodon, en una unitat estructural anomenada unitat del Canigó. Al S d’aquest encavalcament i en 
una franja estreta es desenvolupa una estructura tectònica complexa coneguda com l’apilament 
antiformal del Freser. Es tracta de diverses làmines encavalcants apilades entre si i vergents vers el S en 
les quals hi afloren tant materials pre-hercinians com materials post-hercinians (estèfanopermians i 
garumnians). El tall geològic que es representa s’ha realitzat en la vall del Freser; en aquest sentit cal dir 
que a en l’extrem Est de la comarca (Rocabruna) i en una posició similar aquestes làmines encavalcants 
configuren el dúplex de Rocabruna. Al S d’aquestes làmines encavalcants es desenvolupen els materials 
eocens del pre-Pirineu, en una unitat tectònica que s’anomena unitat del Cadí. Aquesta consisteix en una 
estructura sinclinal (sinclinal de Ripoll), de direcció E-W, el flanc N de la qual limita i en part conforma 
l’apilament antiformal del Freser i el flanc S es troba encavalcant els materials eocens de l’extrem N de la 
depressió central, a través de l’encavalcament de Vallfogona. Aquesta última estructura configura el límit 
meridional del Pirineu oriental. 
 
El nucli de Ripoll es troba situat en la zona pre-Pirinenca, és a dir, en la unitat del Cadí. El substrat 
geològic del terme municipal, per tant, el conformen materials d’edat eocena. La major part del terme 
municipal es troba situada en el flanc S del sinclinal amb el mateix nom del municipi, per la qual cosa els 
materials presenten una direcció de cabussament general vers el N. Tot i així en la zona es 
desenvolupen plecs i encavalcaments secundaris de direcció ENE-WSW que produeixen distorsions 
locals en la direcció de cabussament de les capes. A la zona central del municipi la sèrie eocena es troba 
afectada per plecs de direcció E-W el més septentrional dels quals es correspon al Sinclinal de Ripoll. 
 
L’Eocè es troba recobert pels dipòsits al·luvials del Ter i dels seus afluents, i també per d’altres dipòsits 
quaternaris com els d’origen col·luvial. 
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2.2.2. Litologies predominants 
 
A Ripoll hi ha cinc tipus de formacions litològiques consolidades que constitueixen les zones de 
muntanya que donen forma al relleu de la zona:  
 

Formació Bellmunt (Eocè): Els materials predominants són els conglomerats, els gresos i les 
argiles vermelles (PEcgb). Els còdols de la zona són de calcàries a la part basal i d'origen 
granític o paleozoic als trams superiors de la unitat. Totes aquestes aportacions provenen del 
Nord. En general, les zones amb aquests materials són ambients sedimentaris de ventall i 
al·luvial i de plana al·luvial. 
A la zona sud-est, corresponent amb la zona de les Serres de Milany es troben margues (PEmp) 
amb intercalacions centimètriques de turbidites de gresos de gra fi - mig i algunes capes de 
gresos de gra gros d’ordre decimètric - mètric amb estratificació. Les aportacions de material 
provenen del nord. L’edat d’aquests materials corresponen al Bartonià mig.  
A la zona sud del municipi es troben els llims sorrencs amb fauna (PEll). És una unitat 
constituïda per llims massius bioturbats amb intercalacions centimètriques de gresos fins. Cap a 
sostre la sèrie és més carbonàtica i s'observen discordances intraformacionals. Els gresos són 
de gra gros i no hi ha pelita a la matriu. El contingut en fauna és escàs augmentant cap a sostre. 
Presenten una potència de 100-200 metres, amb els màxims gruixos entre Santa Maria de Corcó 
i l'anticlinal de Bellmunt. L’ambient és sedimentari de plataforma marina i corresponen a l’edat del 
Bartonià inferior. 

 
Formació Bracons (Eocè): Una de les altres litologies predominants de Ripoll és la que 
travessa el municipi d’est a oest. Es tracta d’una zona amb alternança de gresos i margues amb 
conglomerats del lutecià inferior (PEgmf). Es troben grans paquets de lutites i llims amb 
laminació paral·lela mil·limètrica-centimètrica seguits per margues i turbidites que defineixen 
seqüències de Bouma. Un segon tram de turbidites d'alta densitat composades per gresos i 
conglomerats. Els paquets gresosos són d'ordre mètric i presenten amalgamacions, cicatrius i 
més rarament morfologia canaliforme. Els conglomerats estan constituïts per clastes de diàmetre 
centimètric suportats per una matriu lutítico-sorrenca. La proporció de còdols augmenta en la 
vertical així com la proporció de clasts de roques mesozoiques i terciàries. El tram superior està 
format per lutites i turbidites seguides per lutites de color roig degut a la rubefacció. També 
presenta intercalacions de guix, les més significatives de les quals s’han cartografiat com a unitat 
PExb.  

 
Formació Beuda (Eocè): La unitat PExb correspon a guixos. Es troben interestratificats a la 
part inferior de la unitat PEmb. Tenen una potència variable de 50 a 300 metres, observables en 
diversos sondeigs. Constitueixen la "formació guixos de Beuda" i corresponen a l’edat del Lutecià 
Inferior. 

 
Formació Banyoles (Eocè): Pel nucli de Ripoll, entre la capa de conglomerats PEcgb i de 
gresos PEgmf es troben les margues i les argiles blaves (PEmb). Presenten un contingut 
fossilífer moderat i són típics d’ambient sedimentaris deltaics. Aquests materials corresponen al 
Lutecià - Bartonià inferior. 

 
Referent a les formacions litològiques no consolidades localitzades bàsicament al fons de les valls o 
vessants amb gruixos poc importants cal dir que malgrat ser minoritàries, la majoria de les zones 
urbanes es troben assentades a sobre d’aquesta tipologia de materials. Es poden diferenciar tres grups 
de materials: 
 

Dipòsits d’origen al·luvial: es troben a les principals zones fluvials. Són els materials més 
moderns fruit de la sedimentació i la deposició que afavoreix el sistema hídric. Es troben graves, 
sorres i lutites (Qt0-1) de l’Holocè recent. Representen els sediments corresponents a les lleres 
actuals, a les planes d’inundació ordinària i a les terrasses més baixes entre 0 i 2 metres per 
sobre del nivell del riu. L’organització dels dipòsits obeeix a seqüències granodecreixents amb 
graves a la base i sediments més fins al sostre.  
També es troben argiles amb còdols dispersos (T_qt2). Els còdols són d'ordre centimètric 
(mitjana de 15 cm), arrodonits i de composició ígnia i metamòrfica. Es situa entre cotes de 5 a 10 
metres sobre el nivell actual del riu. Aquests materials corresponen a les terrasses fluvials del riu 
Ter i són del Plistocè terminal - base de l’Holocè. 
 
Dipòsits d’origen col·luvial: A la zona est del nucli urbà, es troben zones amb còdols 
angulosos hetereomètrics amb matriu llimosa- argilosa (Qco). La composició dels còdols és 
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poligènica i correspon a la del substrat sobre el qual descansen. La disposició d’aquests 
materials es realitza en replans i repeus en zones on la vegetació i el pendent ho han permès 
formant clapes de distribució aleatòria. Es tracta de dipòsits col·luvials de l’Holocè. 
 
Dipòsits de con de dejecció: estan formats per una mescla heteromètrica de clastes 
subangulosos de les mateixes roques del substrat i una matriu llimo-sorrenca-argilosa. Presenten 
una permeabilitat variable amb una limitada capacitat de retenció. Per les seves característiques 
són zones geotècnicament delicades. 

 
 

 
 

PEcgb 
PEmp 

PEmb PEgmf

PEll 

T_Qt1 

T_Qt2 

Qco 

PExb

Figura 14: Base geològica Ripoll 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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2.2.3. Geomorfologia 
 
El terme municipal es troba entre dues grans àrees morfoestructurals. En primer lloc, la meitat nord del 
municipi pertany a la serralada alpina plegada o encavalcada amb relleus enèrgics per l’estructures i per 
l’erosió diferencial, mentre que la zona sud, pertany a la serralada alpina de plecs juràssics i amb relleus 
invertits. Presenta cingles i talussos originats per erosió diferencial. Les zones on es troben les àrees 
urbanes són depressions, fons de vall i vessants reblertes de dipòsits recents i derrubis indiferenciats.  
 
El municipi presenta un relleu modelat per una marcada activitat fluvial i torrencial. Presenta unes 
vessants d’entre 300 i 600 metres de desnivell. Els pendents que presenta Ripoll en general fa que hi 
hagi una escassetat de zones planeres. El 84% del municipi té pendents superiors al 20% i queden 
exclosos dels processos urbanístics. A més, el 35% del terreny presenta pendents superiors al 50%, amb 
el que es consideren abruptes i presenten limitacions pel que fa a moviments de terres, ocupacions, 
extraccions de recursos, etc. 

 

 
A les zones altes de les serralades s’estenen les carenes amb formes arrodonides i planeres amb algun 
altiplà. Les carenes formen una xarxa que lliga les principals serralades del municipi amb les muntanyes 
més properes com poden ser la Costa de les Teies que va de Sant Quintí cap a Sovelles i Santa 
Margarida de Vinyoles; la carena de Sant Bartomeu al Turó dels Cirers i Turó de les Fosses seguint per 
sobre de Vallfogona: la que segueix del Calvari fins al Catllar i segueix cap a Bufatals i Sant Marc 
d’Estiula, permeten connectar amb els Rasos de Tubau o la Serra de Matamala; la carena que segueix 
del Turó de Sant Roc cap a Vidabona i Sant Amanç; i la de Sant Antoni cap a Puigbó i Puig de Solana 
del Ter.  
 
A les zones properes al municipi hi ha escarpaments importants que es situen al llarg de l’eix E-W. Al 
costat oest, hi ha vall encaixades i no encaixades que van en direcció oest. Al nord-oest del municipi hi 
ha una vall no encaixada que segueix el curs fluvial de la riera de Caubet. Per la zona sud-oest es troba 
la riera de les Llosses que transcorre al llarg d’una vall encaixada. Més al sud del nucli urbà, el curs del 
Ter transcorre per una vall encaixada.  
 
Altres de les formes destacades a Ripoll són els replans i els cons de dejecció. Les formes i dimensions 
dels replans tenen el seu origen en la naturalesa del substrat i solen estar recoberts per formacions 
superficials de tipus col·luvial. La vila de Llaers es troba en l’únic altiplà del municipi, a la divisòria 
d’aigües entre les rieres de Vallfogona i Llaers.  
 

Figura 15: Mapa de pendents de Ripoll. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l ‘ICC



 
20 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

Els dipòsits col·luvials es troben al capdavall dels cursos torrencials. Tenen formes còniques i solen estar 
recoberts de dipòsits col·luvials. 
 
Per últim, queden les àrees on es troben les zones urbanitzades: les terrasses fluvials. A Ripoll 
s’identifiquen tres tipus de terrasses fluvials: 
 

⇒ La terrassa contemporània: coincideix amb la llera dels actuals cursos fluvials com poden ser el 
Ter, el Merdàs o el Freser. Estan formats per zona amb amplades de pocs metres amb al·luvions 
grollers i mal classificats.  

⇒ La terrassa baixa: es troba pocs metres per sobre de l’anterior i forma les planes de fons de la 
vall. Presenten continuïtat lateral i amplada variable d’entre 350 a 500 metres. 

⇒ La terrassa alta: és discontínua i només en queden fragments d’amplades inferiors a 150 metres 
i llargades compreses entre 500 metres i 1 km recolzades en els repeus de les vessants. La seva 
superfície pot arribar a estar fins a 40 metres per sobre de la terrassa baixa.  

 
Aquestes terrasses corresponen a tres nivells d’excavació associats amb els principals períodes de fusió 
glacial del Quaternari quan les capçaleres del Ter i del Freser estaven cobertes per grans geleres. La 
superfície conjunta dels tres tipus de terrasses és d’unes 700 ha. Tot el nucli històric i la major part del 
desenvolupament urbanístic s’ha produït damunt de la terrassa mitjana del Ter.  
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2.2.4. Patrimoni Geològic 
 
El patrimoni geològic sol definir-se com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no renovables, ja 
siguin formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions sedimentàries, formes del terreny o 
jaciments minerals, petrològics o paleontològics, que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució 
de la història geològica de la Terra i dels processos que l’han modelat. Al seu indubtable valor científic, 
cultural i didàctic s’hi suma sovint un interès paisatgístic o recreatiu, o una especial bellesa. 
 
Al municipi de Ripoll es localitzen dos punts amb un interès geològic i litològic remarcable.  
 
En primer lloc, l’aflorament que es troba a prop de la font de Sant Roc que mostra la fàcies típica de la 
formació Bellmunt. Presenta una successió de paleocanals fluvials intercalats en materials de dipòsits de 
desbordament de planes d’inundació amb colors rogencs.  
 
El segon punt amb interès geològic és l’antiga explotació de guix situada a la muntanya de Sant Antoni. 
Es tracta d’una zona on hi afloren guixos blanquinosos de la formació Vallfogona.  
 
A l’Inventari de Geòtops i Geozones del Departament de Medi Ambient i Habitatge es troba el Coll de 
Terradelles, un punt d’interès geològic a Ripoll. Els afloraments d’aquesta zona permeten observar les 
estructures característiques d’un front muntanyós en la zona de contacte entre la serralada i la seva 
conca d’avantpaís. Les característiques geològiques més destacables són els plecs i petits 
encavalcaments que il·lustren l’estil de la deformació pirinenca en les zones més externes de la 
serralada, properes a l’avantpaís. A nivell de recerca, aquests afloraments han ajudat a comprendre 
l’estructura del Pirineu i han possibilitat la realització d’una secció estructural del Pirineu.  
 

0 1 2 30,5
Kilometers´

Llegenda
Rius

Carreteres principals

Patrimoni geològic

Nuclis urbans

Figura 16: Patrimoni geològic de Ripoll 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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2.3. Sòls 
 
Com que no es coneix cap estudi detallat sobre els sòls del municipi de Ripoll, s’han consultat treballs 
que tracten aquesta temàtica de manera general, a escala de tota la província de Girona (Roqué & Pallí, 
1983). Les dades que seguidament s’exposen deriven d’aquests treballs, els quals es reflecteixen en la 
figura següent:  
 
 
 

 
De manera general, es diferencien tres zones amb tres tipus de sòls diferents: 
 

⇒ La zona més al nord del municipi, pels voltants del Turó de Sant Roc presenta sòls 
desenvolupats sobre roques carbonatades. Els tipus de sòls que es poden trobar són rendolls i 
ortents. Els rendolls són sòls mòllics desenvolupats sobre material calcari  

 
⇒ A la zona central i sud es troben sòls desenvolupats sobre roques sedimentàries silíciques. Els 

tipus de sòls que es troben són udortents, umbrepts i localment es troben ocrepts. Els udortents 
són sòls de poca profunditat, sorrencs, pedregosos i amb elevada quantitat de matèria orgànica, 
de color fosc i amb reacció neutra o àcida. Els umbrepts són inceptisòls àcids, desaturats en 
bases dins d’una profunditat moderada, amb horitzons superficials de color fosc, rics en matèria 
orgànica i amb un bon drenatge. Es troben en zones muntanyenques i sobre materials àcids, 
amb pendents moderades i altes en boscos de coníferes o rouredes. Els ocrepts són inceptisòls 
caracteritzats per un feble rentat de les argiles. 

 
⇒ A les zones fluvials corresponents al Ter i al Freser es troben sòls desenvolupats sobre roques 

no consolidades. Els tipus de sòls són fluvents i localment es troben aqüents i psamments. Els 
fluvents són sòls recents propis de zones planeres i valls al·luvials. Tenen una granulometria 
argilosa-llimosa y una quantitat moderada de matèria orgànica. Els aqüents són sòls saturats 
d’aigua que es troben en cubetes de decantació, deltes i pantans. Els psamments són sòls 
d’al·luvions sorrencs i de rebliments d’erosió.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Roquè & Pallí (1992) 

Figura 17 . Mapa de sòls als municipis del Ripollès
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2.4. Hidrologia i Hidrogeologia 
 
2.4.1. Conques hidrogràfiques 
 
Ripoll es troba totalment comprès dins la conca hidrogràfica del Ter. 
 
Els principals cursos fluvials que passen per dins del terme municipal, són el Ter, el Freser i el Merdàs. 
El Ter arriba al nucli de Ripoll des de Sant Joan de les Abadesses pel Nord-est Abans d’entrar a dins del 
nucli urbà, rep les aigües de la riera de les Carboneres entre d’altres. A dins del casc urbà conflueix amb 
el Freser que prové des de Campdevànol i que també rep aportacions de torrents com la riera de Caubell 
o el torrent d’Estiula.  
A la zona sud, fora del nucli urbà, el Ter conflueix amb la riera de les Llosses que prové de l’oest i que 
també recull les aigües que baixen dels torrents del Catllar. El Ter segueix el seu curs en direcció sud, i 
al límit municipal, la riera de Vallfogona s’uneix amb la riera de Llaés i totes dues conflueixen amb el Ter. 
A partir d’aquest punt, el Ter entra dins del terme municipal de les Llosses i surt de la comarca. 
La majoria dels torrents presenten cabals variables al llarg de l’any exceptuant els principals tributaris al 
Ter tot i que no tots són susceptibles d’eixugar-se durant les èpoques més caloroses. 

 

Figura 18: Hidrologia de Ripoll

Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de l’ICC
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2.4.2. Unitats hidrogeològiques 
 
El municipi de Ripoll es troba entre dues de àrees hidrogeològiques, la zona nord correspon a l’àrea del 
Cadí-Alta Garrotxa i la zona sud pertany a la Plana de Vic - Collsacabra. 
 
Més concretament, els materials que es troben la unitat del Cadí - Alta Garrotxa són aqüífers en 
formacions de margues i evaporites, concretament margues i guixos paleògens. També es troben 
aqüífers en formacions de conglomerats i gresos massius de l’Eocè. En aquesta zona es troben els 
principals aqüífers càrstics. Els aqüífers que es desenvolupen en zones on predominen els guixos tenen 
una importància qualitativa notable tot i presentar una petita distribució superficial, ja que aporten aigües 
de mala qualitat per les elevades concentracions de sulfats que contenen. 
 
La unitat de la Plana de Vic - Collsacabra presenta aqüífers en formacions de gresos, conglomerats i 
margues, dels que localment es troben dipòsits detrítics paleògens. En aquestes zones es troben els 
principals aqüífers fissurats en els que l’aigua circular per les escletxes interconnectades de les diaclases 
i els plans d’estratificació. 
 
Per sobre d’aquests materials, a la conca fluvial del Ter i del Freser hi ha aqüífers en formacions de 
graves, sorres i argiles amb dipòsits al·luvials, deltaics i de planes costaneres del quaternari. En aquests 
tipus de materials es troben els aqüífers granulars corresponents als dipòsits al·luvials de les terrasses, 
sobretot la baixa i la mitjana, tot i que les altes també es poden comportar d’aquesta manera. En general 
presenten una bona transmissivitat i permeabilitat. 
 
 
2.4.3. Surgències 
 
El municipi de Ripoll consta de diverses fonts disperses pel seu terme municipal. S’han pogut identificar i 
situar un total de 37 fonts a Ripoll (Treball de recerca: “Les Fonts de Ripoll”. Gener 2001. Núria Fonts 
Serra.), les quals s’ubiquen en la següent figura: 

Sector Nord Sector Est Sector Sud Sector Oest 
F. d’Estamariu F. de la Barricona F. de l’Amoroset F. d’Engordans F. del Tigre o Antiga 

F. de Sant Eudald F. dels Capellans o 
del Rector F. de Sant Bartomeu F. de la caseta d’en 

Pigrau F. dels tres plans 

F. de can Quer F. del Clot F. de Caganell F. del Remei F. de Fornells 
F. de la caseta de 
Sadurní F. de can Guetes F. d’en Damià F. del Roig F. d’en Jordana 

F. del Sant F. dels Jubilats F. Naixent F. del Sagrat Cor F. del raval 
F. del Serradet F. del Mal Pas F. Freda F. de la Serp i de la Teia F. de la Roca 
F. de can Serrallonga  F. de la Puda F. de Vilardenó F. del Tòtil 
F. de la Teula  F. del Gorg de l’Olla   

 

Taula 1: Fonts urbanes de Ripoll 

Font: Treball de recerca “Les fonts de Ripoll” (Núria Fonts Serra)
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Font: Treball de recerca: “Les Fonts de Ripoll”. Gener 2001. Núria Fonts Serra.

Figura 19: Mapa de fonts urbanes de Ripoll 



 
26 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

El clima de Ripoll 

 
- Clima: Mediterrani de mitjana i alta muntanya 
- Tempertaura mitjana: entre 0-5ºC a l’època més freda i 20ºC a l’època més càlida 
- Pluviometria mitjana anual: 800 mm a 850 mm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Litologies predominants 

 
• Formacions litològiques consolidades: 

- Formació Bellmunt (Eocè): Els materials predominants són els conglomerats, els gresos i les argiles 
vermelles. 

A la zona sud-est, corresponent amb la zona de les Serres de Milany es troben margues 
A la zona sud del municipi es troben els llims sorrencs 

- Formació Bracons (Eocè): Es tracta d’una zona amb alternança de gresos i margues amb 
conglomerats del lutecià inferior. 

- Formació Beuda (Eocè): La unitat PExb correspon a guixos. 
- Formació Banyoles (Eocè): al nucli de Ripoll, entre la capa de conglomerats i de gresos es troben 

les margues i les argiles blaves. 
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• Formacions litològiques no consolidades 

- Dipòsits d’origen al·luvial: es troben a les principals zones fluvials. Són els materials més moderns 
fruit de la sedimentació i la deposició que afavoreix el sistema hídric. Es troben graves, sorres i 
lutites. 

- Dipòsits d’origen col·luvial: A la zona est del nucli urbà, es troben zones amb còdols angulosos 
hetereomètrics amb matriu llimosa- argilosa. 

- Dipòsits de con de dejecció: estan formats per una mescla heteromètrica de clastes subangulosos 
de les mateixes roques del substrat i una matriu llimo-sorrenca-argilosa. 

 

Geomorfologia i edafologia 

• Dues grans àrees morfoestructurals: 
- Meitat nord: serralada alpina plegada o encavalcada amb relleus enèrgics per estructures i per 

erosió diferencial 
- Zona sud: serralada alpina de plecs juràssics i amb relleus invertits 

• Relleu modelat per una marcada activitat fluvial i torrencial 
• El 35% del terreny presenta pendents superiors al 50%. Són terrrenys abruptes i presenten limitacions 

degut als moviments de terres, ocupacions, extraccions de recursos, etc. 
 
• Al municipi de Ripoll es localitzen diferents punts amb un interès geològic i litològic remarcable.  

- Font de Sant Roc que mostra les fàcies típiques de la formació Bellmunt.  
- L’antiga explotació de guix situada a la muntanya de Sant Antoni  
- Coll de Terradelles (Geòtop) 

 
• En funció del tipus de sòl es poden diferenciar tres zones al municipi: 

- Zona nord del municipi: sòls desenvolupats sobre roques carbonatades (rendolls i ortents) 
- Zona centre: sòls desenvolupats sobre roques sedimentàries silíciques (udortents, umbrepts i 

localment ocrepts) 
- Zones fluvials: sòls desenvolupats sobre roques no consolidades (fluvents) 

 
Hidrologia i hidrogeologia 

• Conca hidrogràfica: el Ter 
• Principals cursos fluvials: el Ter, el Freser i el Merdàs 
• Principals àrees hidrogeològiques: 

- Unitat del Cadí-Garrotxa: aqüífers en formacions de margues i evaporites 
- Unitat de la Plana de Vic-Collsacabra: aqüífers en formacions de gresos, conglomerats i margues 
- A la conca fluvial del Ter i del Freser: aqüífers en formacions de graves, sorres i argiles amb dipòsits 

al·luvials, deltaics i de planes costaneres del quaternari  
• Nombroses fonts al municipis 
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C. Diagnosi estratègica 
 
2.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 LES CONDICIONS CLIMÀTIQUES DE RIPOLL SÓN DE LES MÉS FAVORABLES DE LA 
COMARCA 

 
La localització de Ripoll li proporciona unes condicions climàtiques favorables amb unes temperatures 
suaus, amb un règim de pluges característic del clima mediterrani i uns estius frescos degut a la 
proximitat dels Pirineus. Les èpoques de sequera són molt breus o inexistents. 
 
 

 RIPOLL PRESENTA UNS PENDENTS MOLT ACCENTUATS A CAUSA DEL PROCÉS DE 
FORMACIÓ DE LA ZONA DURANT L’OROGÈNIA ALPINA 

 
L’orogènia alpina va donar lloc als Pirineus de manera que va conferir a la zona un relleu esquerp amb 
pendents molt accentuats modelats al llarg del temps pels cursos fluvials i els agents meteorològics. 
Actualment, hi ha moltes zones en les que els pendents són un risc per a la població per la possibilitat 
que es produeixin despreniments. També cal tenir en compte que el relleu condiciona les àrees 
urbanitzables i determina el creixement del nucli urbà.  
 
 

 LA FORMACIÓ DE BEUDA CONTÉ AQUÍFERS FORMATS EN MARGUES I EVAPORITES 
 
A la zona Est del nucli urbà es constata la presència d’aqüífers formats en margues i evaporites (guixos) 
que poden produir situacions de risc degut a fenòmens de col·lapse i que poden afectar a la població. A 
més, no es recomana el consum de l’aigua extreta d’aqüífers evaporítics pel seu elevat contingut en 
sulfats. 
 
 

 RIPOLL TÉ UN GRAN NOMBRE DE FONTS I SURGÈNCIES D’AIGUA 
 
Ripoll conté gran nombre d’aqüífers que la població ha utilitzat per al consum al llarg dels anys. Tot i el 
seu valor natural i patrimonial, no s’han realitzat tasques de conservació i manteniment per evitar el seu 
assecament o degradació. No obstant això, es realitzen analítiques periòdiques de determinades fonts 
que permeten conèixer la qualitat de les aigües subterrànies. D’aquesta manera s’obté informació 
objectiva que permet conèixer i regular la utilització de fertilitzants nitrogenats, els efectes de la 
ramaderia intensiva. Així mateix permet limitar el consum d’aigua en aqüífers contaminats o susceptibles 
de contaminació. 
 
 

 HI HA UNA ZONA INCLOSA A L’INVENTARI DE GEÒTOPS I GEOZONES DE CATALUNYA 
 
A l’Inventari de Geòtops i Geozones de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge s’hi 
inclouen els afloraments a la zona del Coll de Terradelles on s’observen les estructures característiques 
d’un front muntanyós a la zona de contacte entre la serralada i la seva conca d’avantpaís.  
 
A part d’aquesta zona inclosa a l’Inventari, hi ha dues més que tenen un interès geològic. Aquestes es 
localitzen a una zona propera de la font de Sant Roc i a la muntanya de Sant Antoni. La primera zona és 
una successió de paleocanals fluvials i la segona es una antiga explotació de guix de la formació de 
Vallfogona. 
 
Aquestes zones tenen un interès geològic i cultural remarcable ja que ajuden a comprendre la formació 
de la zona i dels Pirineus en general. 
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2.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Les condicions climàtiques que presenta Ripoll en general són favorables degut al règim de 
pluges típic del clima mediterrani i unes temperatures suaus a l’estiu.  

- Amb la combinació de pluges abundants i temperatures suaus a l’estiu s’obté que les 
èpoques de sequera són molt curtes. 

- La presència de gran nombre de fonts i surgències d’aigua. 

- Hi ha una zona inclosa a l’inventari de Geòtops i Geozones de Catalunya. 

 
Punts febles 

- Alguns aqüífers poden estar afectats per compostos nitrogenats procedents de l’agricultura 
o per sulfats si són d’origen evaporític. 

- La morfologia del relleu condiciona i limita el creixement de la taca urbana. 

 

Oportunitats 

- Les àrees amb un interès geològic remarcable i les fonts es poden promocionar pel seu 
interès turístic i cultural. 

- El control de l’aigua de les fonts esdevé una forma de control i prevenció davant la 
contaminació per nitrats. 

 

Amenaces 

- Els forts pendents del relleu municipal poden produir inestabilitats i despreniments a curt i 
llarg termini si no es prenen les mesures adequades. 

- Si no es realitza un manteniment adequat de les fonts, aquestes es poden assecar. 

- Les àrees en què hi ha aqüífers d’origen evaporític poden presentar risc de col·lapse
afectant a la població. 
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3.1. Anàlisi del territori 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.1.1. Usos del sòl i evolució 
 
Els cursos fluvials que creuen el territori, així com la morfologia del terreny han condicionat la ubicació 
dels assentaments humans, de les zones industrials i dels camps de conreu dels municipis de la 
comarca. 
 
El Ripollès és una comarca eminentment forestal, amb un predomini de les bosquines i prats (32%), de 
boscos d’aciculifolis (28%) i de caducifolis (24%). La superfície agrícola ocupa una extensió reduïda 
(2%), principalment destinada a conreus herbacis de secà. 
Els assentaments urbans i les infrastructures ocupen una superfície inferior a l’1% de la comarca. 
 
La cartografia dels usos del sòl a Catalunya realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) durant 
els anys 1987, 1992, 1997 i 2002 permet realitzar una anàlisi evolutiva dels canvis d’usos del sòl que ha 
rebut el municipi de Ripoll en una sèrie de 15 anys. 
 
En la següent taula s’observa l’evolució de la superfície ocupada pels diferents usos del sòl al Ripollès: 
 
Taula 2: Superfície dels usos del sòl a la comarca del Ripollès  (Ha) 

Classes Any 1987 Any 1992 Any 1997 Any 2002 
Evolució 

1987-1992 
(%) 

Evolució 
1992-

1997(%) 

Evolució 
1997-2002 

(%) 
Aigua continental 67 2,79 72,7 76,4 -95,84 2505,73 5,09 
Infraestructures 0 0 0 0,9 0,00 0,00 100,00 
Urbanitzacions 23,8 135,72 139,1 138,9 470,25 2,49 -0,14 
Nuclis urbans 199,6 358,29 360,5 367,7 79,50 0,62 2,00 
Zones industrials i comercials 47,6 139,86 134,3 133,8 193,82 -3,98 -0,37 
Conreus herbacis de secà 2822,6 2472,48 1860,9 2230,9 -12,40 -24,74 19,88 
Conreus herbacis de regadiu 0 0 95,7 45,5 0,00 -100,00 110,33 
Prats supraforestals 8800,7 9025,92 8729,4 8560,5 2,56 -3,29 -1,93 
Bosquines i prats 32393,2 31956,75 31389,5 30515,6 -1,35 -1,78 -2,78 
Bosc d'escleròfil·les 2302,8 1377,72 1338,7 1428,7 -40,17 -2,83 6,72 
Bosc de caducifolis 19876,5 20801,79 21896,1 22574,6 4,66 5,26 3,10 
Bosc d'aciculifolis 25950,5 26726,67 26969,6 26766,2 2,99 0,91 -0,75 
Sòl amb vegetació escassa o 
nul·la 3084,5 2585,61 2640,4 2733,3 -16,17 2,12 3,52 
Zones cremades 0 0 0 54,8 0,00 0,00 100,00 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya dels anys 1987, 1992, 1997 i 2002 de l’ICC i elaboració pròpia. 
 
Tal i com s’observa en l’anterior taula, la superfície urbanitzada és aquella que ha sofert un major 
increment, principalment la deguda a les urbanitzacions, ja que la superfície ocupada per aquestes l’any 
2002 és a l’entorn de 6 vegades superior a l’ocupada el 1987. 
 
Pel què fa als usos forestals, els boscos d’aciculifolis i de caducifolis han guanyat terreny, passant a 
ocupar un 3% i 14% més, respectivament, de superfície en el període 1987-2002. 
 
La superfície agrícola, també ha disminuït a la comarca, concretament degut als conreus de secà (21%). 
En canvi, els conreus herbacis de regadiu han passat de ser inexistents, a ocupar una superfície de 45,5 
ha. 
 
En el municipi de Ripoll, les zones urbanes i industrials han crescut seguint els rius Ter i Freser, i el 
principal nucli urbà, el poble de Ripoll, es troba assentat a l’entorn de la unió d’aquests dos cursos 
fluvials.  
 
A la taula següent es llisten les 11 classes diferents d’usos que es poden diferenciar al terme municipal. 
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Taula 3: Superfície dels usos del sòl del municipi de Ripoll (Ha) 

Classes 1987 
(ha) 

1992 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució 
1987-1992 

(%)

Evolució 
1992-1997 

(%) 

Evolució 
1997-2002 

(%)
Aigua continental 2,3 0 28,5 26,7 -100,00 100,00 -6,32 
Urbanitzacions 2,6 31,86 33,3 33,7 1125,38 4,52 1,20 

Nuclis urbans 49,1 81,81 84,3 85,2 66,62 3,04 1,07 

Zones industrials i comercials 27 49,23 52,2 53,6 82,33 6,03 2,68 

Conreus herbacis de secà 437,3 382,95 299 335,8 -12,43 -21,92 12,31 

Conreus herbacis de regadiu 0 0 1,6 6,9 0,00 100,00 331,25 

Bosquines i prats 1.915,6 1.952,47 1.604,3 1.678,2 1,92 -17,83 4,61 

Bosc d'escleròfil·les 164,6 33,39 65,6 70 -79,71 96,47 6,71 

Bosc de caducifolis 1.345,2 1.557 1.830,4 1.775,1 15,74 17,56 -3,02 

Bosc d'aciculifolis 3.348,9 3.348 3.283,8 3.211,5 -0,03 -1,92 -2,20 
Sòl amb vegetació escassa o 
nul·la 46,4 3,78 54,6 62,6 -91,85 1344,44 14,65 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya dels anys 1987, 1992, 1997 i 2002 de l’ICC i elaboració pròpia. 
 
A partir de la taula anterior, es pot determinar l’estat actual i quina evolució han seguit cadascun dels 
elements que constitueixen el mosaic territorial: 
 
• Forest: Ripoll és un municipi eminentment forestal, ja que si es té en compte la superfície que 

ocupen els diferents usos del sòl, els boscos ocupen aproximadament el 92,6 % de la superfície 
total del municipi, és a dir, 6.797,4 ha repartides entre boscos d’aciculifolis (47,2%), boscos de 
caducifolis (26,1%), bosquines i prats (24,7%) i els boscos d’escleròfil·les (1%). Un 0,9% del terreny 
forestal és sòl amb vegetació escassa o nul·la.  
L’extensió forestal s’ha mantingut estable durant els darrers 15 anys. Les petites variacions rebudes 
mostren un lleuger augment (1,1%) de la superfície forestal en el període 1987-1992 gràcies als 
boscos caducifolis, tot i que la superfície d’escleròfil·les ha disminuït. En el període 1992-2002 la 
superfície forestal ha disminuït a l’entorn d’un 1,4%, principalment degut a la disminució de la 
superfície forestal ocupada per boscos d’aciculifolis i de bosquines i prats. Per contra, els boscos 
d’escleròfil·les i de caducifolis han augmentat durant la darrera dècada. 

 
• Agrícola: Durant els 15 anys d’anàlisi evolutiva la superfície ocupada per conreus ha disminuït un 

27,6%, degut a la reducció dels conreus de secà, ja que els conreus de regadiu, els quals eren 
inexistents, passen a tenir una petita representació en el municipi (6,9 ha). 

 
• Urbà: Durant el període de 1987 a 2002 el sòl urbà consolidat s’ha duplicat, passant de les 78,7 ha 

de l’any 1987 a les 172,5 ha de l’any 2002. 
La superfície ocupada per nucli urbà ha crescut en un 73,5 %, i les urbanitzacions han passat de ser 
gairebé inexistents a ocupar una superfície de 33,7 ha. Pel que fa al sòl industrial, també, s’ha donat 
un creixement positiu de 26,6 ha, que corresponen a un increment del sòl industrial del 98,5 %. Pel 
que fa al creixement urbà i industrial del municipi, aquest es concentra a les vores dels rius Ter i 
Freser. En la zona d’intersecció dels dos principals cursos fluvials, és a on s’ha estès el nucli urbà 
de Ripoll. El sòl urbà consolidat és de 172,5 ha, de les quals el 49,4% són nuclis urbans, el 31,1% 
zones industrials i comercials, i el 19,5% restant, urbanitzacions 

 
La figura mostra la distribució dels usos del sòl a la comarca i al municipi de Ripoll, segons la cartografia 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de l’any 2002.  
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Llegenda
Usos del sòl 2002
Categoria
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Bosc d'aciculifolis
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Bosc de caducifolis

Bosquines i prats
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Infraestructures viàries

Nuclis urbans
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Zones cremades

Zones industrials i comercials

0 3 6 91,5
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Figura 20: Mapa dels usos del sòl del Ripollès i de  Ripoll. Any 2002. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH.
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Pel què fa a la distribució comarcal dels usos del sòl, es denota una diferència entre els usos de la meitat 
sud, on predominen els boscos d’aciculifolis, combinats amb els de caducifolis, i els de la meitat nord, on 
predominen les bosquines i prats i els prats supraforestals, amb taques de boscos d’aciculifolis i 
caducifolis. Així mateix, a l’extrem nord de la comarca, hi és present una extensió de sòl amb vegetació 
escassa o nul·la. 
 
En el terme municipal de Ripoll, s’observa la concentració dels usos urbans a l’entorn del riu Ter i Freser, 
així com la distribució dels conreus herbacis de secà, a les vores dels diferents cursos hídrics que 
recorren el municipi. En quant a la massa forestal, destaca un predomini de boscos d’aciculifolis 
dispersos pel municipi, els quals són presents tant a la meitat nord com a al meitat sud, ambdues meitats 
separades per una franja de boscos caducifolis, també presents a l’extrem sud de municipi. Els boscos 
d’escleròfil·les són presents en forma de petites taques a la zona intermitja de Ripoll, majoritàriament a 
les proximitats de la riera de Vallfogona. Així mateix, les bosquines i prats són presents per tot el territori, 
principalment a l’entorn dels cursos fluvials 
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3.1.1.1. Mosaic del territori i pendents 
 
A partir del mapa de cobertes de sòl de Ripoll s’ha realitzat un mapa de mosaic territorial, en el qual 
s‘agrupen les zones agrícoles, forestals, rius i urbà, tal i com es mostra en la següent figura. 
 
 

 

 
Tal i com s’observa en l’anterior figura, s’ha realitzat un mapa de pendents del municipi de Ripoll tenint 
en compte les següents categories: zones amb un pendent inferior al 12%, zones amb un pendent entre 
el 12% i el 20%, i zones amb un pendent superior al 20%. Bona part del territori de Ripoll (84%) té un 
pendent superior al 20%, donat que es tracta d’un municipi molt accidentat. L’extensió de territori amb un 
pendent inferior al 12% coincideix amb la superfície urbanitzada i amb la zona agrícola. 
 
El PTGC, en el capítol 3 “Sistemes de Proposta” i en concret en el punt 3.1, i l’article 9 “Directrius per al 
planejament urbanístic” del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s’indica que és necessari que el 
creixement urbà dels municipis es basi en un creixement compacte i a partir del nucli central urbà i mai 
ocupant terrenys que tinguin una pendent superior del 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 
absoluta de creixement dels nuclis existents. 
 
 
 

Figura 21: Mosaic territorial. Any 2001. Figura 22: Mapa de pendents.  

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH. Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH.
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3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 
 
A la taula següent es detallen els plans de planejament previstos en l’àmbit territorial que fan referència 
directament o indirectament al municipi de Ripoll. 

Taula 4: Planificació física a Catalunya. 

 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
3.1.2.1. Pla Territorial General de Catalunya 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument director d’ordenació territorial de 
Catalunya i fixa un model organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. Recull la 
formació d’un Àmbit Funcional Territorial (AFT) anomenat Comarques gironines que podria esdevenir 
una vegueria/província amb funcions de govern territorial delegades de la Generalitat de Catalunya. Per 
altra banda, el PTGC preveu també uns àmbits administratius locals, els Àmbits Bàsics Territorials (ABT), 
que haurien de servir per solucionar serveis supramunicipals que els municipis petits no poden assumir. 
Es tractaria sobretot de serveis dels departaments de la Generalitat de Catalunya i/o Consells Comarcals 
que s’han d’assumir per poblacions majors (serveis com ara la sanitat o l’ensenyament), amb la ubicació 
dels seus equipaments i considerant la població servida. 

El PTGC té, doncs, com a objectiu potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el 
creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Aquest document també és el marc de 
referència de discussió i debat de caire horitzontal i vertical entre les administracions per a resoldre els 
desequilibris territorials. 

 

3.1.2.2. Pla Territorial Parcial de les comarques gironines 
El 19 de març de 2002 es va encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través 
de la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial de les comarques 
gironines. 

Fins al moment s’han realitzat els següents estudis : 

• Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava 

• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona 

Els estudis pendents d’encarregar són els següents 

Plans Territorials i Sectorials 

Pla Territorial General de Catalunya 1995 

Plans Territorials Parcials 

• PTP de les Comarques Gironines 

• Pla comarcal de muntanya del Ripollès 

• Pla Director territorial del Ripollès 

Plans Sectorials 

• Pla de Carreteres 1985 

• Pla de Carreteres 1995 

• Pla de Transport de viatgers de Catalunya 

• Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 

• Pla d’Espais d’Interès Natural 

• Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 

• Pla d'abastament d'aigua en alta 

• Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya 

• Pla Sectorial Territorial d’Infraestructures de gestió de residus municipals 

• Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2012 

• Pla director d’instal.lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005). 
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• Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de les 
comarques gironines 

• Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines 

• Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines 

• Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una de les 
comarques que constitueix l’àmbit funcional 

• Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines 

• Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines 

Durant el 2004, també es varen realitzar les jornades de participació del Pla Territorial de l’Empordà. 
 
 
3.1.2.3. Pla comarcal de muntanya del Ripollès (2001-2005) 
És la principal eina de planificació de les comarques de muntanya, essent un instrument bàsic per al 
desenvolupament i aplicació de les polítiques de muntanya, amb una vigència de 5 anys. Consta d’una 
diagnosi i d’un programa d’actuacions el qual consta d’un llistat d’actuacions a prendre durant els 5 anys 
de vigència del Pla. 
Les actuacions programades tenen com a objectiu l’equilibri territorial de Catalunya mitjançant la 
superació dels dèficits específics del Ripollès. Les diferents línies d’actuació tendeixen a crear i a millorar 
les infraestructures i els equipaments, a dotar la comarca dels mateixos serveis dels que gaudeixen la 
resta d’habitants de Catalunya i a desenvolupar l’economia productiva, especialment amb la consolidació 
del sector industrial i la potenciació del turisme. 
 
3.1.2.4. Pla Director Territorial del Ripollès 
 
La Llei 31/2002, defineix quatre instruments de planejament territorial d’entre els quals hi ha el Pla 
Director Territorial. 
 
L’àmbit dels Plans Directors Territorials pot ser divers, doncs únicament s’estableix com a condició pel 
seu àmbit que sigui plurimunicipal i d’àmbit inferior al del Pla Territorial Parcial. En aquest cas, l’àmbit 
d’aplicació és la comarca del Ripollès. 
 
Pel què fa al seu contingut ha de comprendre com a mínim una de les determinacions exigides pels 
plans territorials parcials i com a màxim el seu contingut propositiu serà el del Pla territorial parcial. 
 
Actualment, el Pla Director Territorial del Ripollès està en fase d’elaboració.  
 
 
3.1.2.5. Pla de Carreteres 
El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic d'ordenació del sistema de carreteres, en el marc 
de les directrius de l'ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la xarxa 
bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la xarxa local, i també establir el règim 
general de les vies pertanyents a totes les xarxes. 

El Pla de carreteres de Catalunya ha de definir la xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les 
condicions per definir la xarxa local i també establir el règim general de les vies pertanyents a totes les 
xarxes. 

El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret 311/1985. En aquest es 
definia com a principal actuació per a la comarca l’acondicionament de la carretera Palafrugell-Sarrià de 
Ter - Banyoles. 

El Pla de Carreteres del 1995 es va aprovar el 5 de juliol de 1996 i es va publicar el 10 de juliol de 1996 
en el DOGC (núm. 2228). Aquest Pla de carreteres de 1995 revisa i actualitza el Pla de carreteres 
aprovat al 1985 per tal d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Les actuacions 
que s’han realitzat a la xarxa bàsica per les administracions que en són les titulars, són les que 
s’indiquen a continuació: 

• Eix Barcelona Puigcerdà per Vic. Segueix el traçat de la N-152 al llarg de tot el seu recorregut. 
Consta de 2 subtrams: 
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- Barcelona-Ripoll: entre Vic Nord i Ripoll s’ha executat el condicionament i la millora el traçat 
de la via existent per tal de dotar-la de les característiques fixades pel pla. 

- Ripoll-Puigcerdà: Està inclòs en l’eix Pirinenc. 

• Eix Pirinenc:  

- El tram entre Ribes de Freser i Ripoll s’ha condicionat complint les condicions indicades pel 
pla. 

- Al tram Ripoll-Olot, s’ha obert al trànsit el subtram de Sant Joan de les Abadesses a la vall 
de Bianya (túnel de Capsacosta). 

 

3.1.2.6. Pla de Transport de viatgers de Catalunya 
Té per objectiu definir les directrius i les accions que articulen la política de transport públic col·lectiu fins 
l'any 2005, abastant el conjunt de serveis públics de transport col·lectiu interurbà de Catalunya, 
particularment els serveis ferroviaris de rodalies i regionals, el de viatgers per carretera i els serveis a la 
demanda. 
 
D’altra banda el pla estableix un context per a la continuïtat de diverses iniciatives de caire sectorial, com 
ara el Pla de millora de la qualitat del servei de transport interurbà de viatgers per carretera. 
 
El pla aplega i potencia aquests programes que es troben en curs amb d'altres accions inversores i de 
gestió amb la finalitat de definir, d'una manera integrada, la política a seguir pel que fa al sistema de 
serveis públics de transport col·lectiu interurbà de Catalunya en l'horitzó temporal del 2005. 
 
 

3.1.2.7. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries 
necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. 

Aquest pla té caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
La proposta viària del PITC té com a objecte la Xarxa Bàsica i la Xarxa Comarcal. D’altra banda, les 
propostes del PITC es coordinen amb les Xarxes Transeuropees i amb el Plan Estratégico de 
Infraestructuras de Transporte (PEIT). En aquest marc, les noves infraestructures viàries hauran de 
reforçar l’estructura nodal del territori de Catalunya, garantint també, en la línia del Pla de carreteres de 
1985, que efectivament cap municipi de Catalunya quedi situat a menys de 25 km de la xarxa bàsica; 
l’excés de longitud per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori 
català mai serà superior a 50% en terreny pla i a 80% en terreny muntanyós; la velocitat a vol d’ocell 
entre punts bàsics del territori català mai serà inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35 km/h en terreny 
muntanyós. 
 
A continuació s’enumeren les propostes del PITC que afecten a la comarca del Ripollès, i en concret al 
municipi de Ripoll per cada actuació, diferenciant entre xarxa viària i ferroviària: 
 
a) Xarxa viària 
 
• Xarxa bàsica primària 

- Eix Barcelonès - Cerdanya per Tosses: 
C-17: desdoblament Vic - Ripoll. 
N-152: condicionament Ripoll - Puigcerdà. Inclou els túnels de Toses i Ribes de Freser. 
 

- Eix Pirinenc (N-260/N-152: Pont de Suert -Figueres): 
C-26: condicionament entre Ripoll i Olot. Inclou la variant nord de Ripoll, la de Sant Joan de 
les Abadesses i la Canya. 

 
 
• Resta de la xarxa bàsica 

- C-26 límit Aragó (Alfarràs) – Ripoll: condicionament del tram Berga - Ripoll 
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b) Xarxa ferroviària 
 
• Modernització de línies convencionals: renovació i arranjament de la línia Vic-Puigcerdà, 

destinada a serveis regionals convencionals, essent l’Administració General de l’Estat 
l’administració competent. 

 
 
3.1.2.8. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), està regulat per la Llei12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals. En l’apartat 3.2. Biodiversitat i Paisatge, s’explica l’esmentada llei i els espais que en 
formen part. 
 
 
3.1.2.9. Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
 
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya. 
 
 
3.1.2.10. Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT) 
 
El Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT), actualment en redacció, s’explica en l’apartat 
3.5. Balanç de l’aigua. 
 
 
3.1.2.11. Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya 
 
En l’apartat 3.5. Balanç de l’aigua, s’explica el Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques 
internes de Catalunya. 
 
 
3.1.2.12. Pla Sectorial Territorial d’Infraestructures de gestió de residus municipals 
 
El pla defineix les instal·lacions necessàries per tractar la brossa generada a Catalunya i les projecta 
sobre el territori. En aquest sentit, Catalunya s’ha dividit en 7 zones i 28 subzones, que normalment 
coincideixen amb els àmbits comarcals. Les set zones són: Regió metropolitana, comarques de Girona, 
comarques del Centre, comarques de Tarragona, comarques de Terres de l’Ebre, comarques de Ponent i 
comarques de l’Alt Prineu. 
L’objectiu de la planificació d’infraestructures és garantir l’equilibri territorial, i que aquests set territoris 
siguin autosuficients pel que fa al tractament de les escombraries generades pels seus habitants. El Pla 
sectorial territorial d’infraestructures de gestió de residus calcula que a Catalunya calen 108 instal·lacions 
de gestió de residus municipals, 53 de les quals s’hauran de construir abans del 2012. 

 
 
3.1.2.13. Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2012 
 
El pla té com a objectiu la millora de la consciència energètica de la població mitjançant el foment de 
l’estalvi i l’eficiència energètica, la promoció de les energies renovables, el desenvolupament de les 
infraestructures energètiques necessàries i el suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació 
tecnològica.  
 
El pla serà revista triennalment per tal d’incorporar nous objectius i millores. 
 
 
3.1.2.14. Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005). 
 
El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, PIEC, és l’instrument jurídic i tècnic 
mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica les actuacions adreçades a dotar Catalunya dels 
equipaments necessaris per facilitar a tots els ciutadans de Catalunya la pràctica físico esportiva en les 
seves diferents vessants d’iniciació, formació, competició, recreació i manteniment.  
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El PIEC, estableix les característiques de les diferents xarxes d’equipaments esportius i defineix les 
prioritats d’actuació. També incorpora una normativa tècnica que regula els criteris bàsics de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat que s’han de tenir en compte en la construcció i gestió d’un equipament 
esportiu 
 
 
3.1.2.15. Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (2001). 
 
El Pla regula les implantacions dels establiments comercials subjectes a llicència de la Generalitat de 
Catalunya i estableix un creixement de 390.236 m2 de superfície comercial. L’aprovació del PTSEC va 
acompanyada del Pla de Dinamització del Comerç Urbà, un conjunt d’actuacions adreçades a reforçar el 
model de comerç urbà i la competitivitat de les empreses comercials.  
 
A diferència de l’anterior pla, es regula també la implantació juntament amb els establiments de més de 
1000 m2 dels sectors d’electrodomèstics, electrònica de consum, articles esportius i lleure i cultura, a més 
de l’alimentari i no alimentari. L’objectiu és garantir als consumidors una oferta diversificada i plural 
d’equipaments comercials, en equilibri amb els diferents formats de distribució. 
 
D’acord amb la Llei d’Equipaments Comercials, el nou PTSEC disposa que els grans establiments 
comercials només s’ubicaran a les trames urbanes consolidades, afavorint la seva localització als 
municipis de més de 25.000 habitants, capitals de comarca.  
 
 
3.1.3. Estructura urbana 
 
3.1.3.1. Evolució històrica del municipi 
 
El municipi de Ripoll es troba en una situació estratègica, donat que va néixer a la vora de camins de 
molt de trànsit, en encreuaments de vies de comunicació, a l’entorn d’esglésies consagrades i a prop de 
dolls d’aigües abundants, tal i com era habitual a l’època. 
 
Al llarg del segle IX, les esglésies sorgien per tot el país. Ripoll n’és una mostra amb l’actual monestir. 
L’antiga església, molt més humil que en l’actualitat, fou ampliada amb noves dependències a l’arriba a 
l’any 888 del compte Guifré, fundador del monestir 
 
Als anys 948-970, l’abat Arnulf va fer ampliar el monestir i edificar una muralla que envoltés la vila i les 
dependències monacals. En època de l’abat Oliba, ja en el segle XI, s’amplia la basílica amb noves 
construccions. Al 1206-1213 es va dotar la muralla de 24 torres repartides estratègicament. La muralla 
fou restaurada i reconstruïda en diverses ocasions degut a nombrosos atacs, fins que fou destruïda 
definitivament durant la guerra civil (1939). El 1877 l’ajuntament acorda l’enderrocament dels portals de 
la muralla, que estaven a punt de derruir-se. Actualment en resta un tros a la vora del Freser, així com 
les parets de l’església de Sant Pere.  
 
La celebració dels primers mercats, ja en el segle X, va condicionar la construcció dels primers 
allotjaments a l’entorn del mercadal, dibuixant així els carrers que comunicaven amb el monestir i la 
parroquial.  
 
La situació de les portes de la muralla ajudà també a la configuració del nucli d’habitatges. L’espai 
disponible dintre del perímetre tancat, obligà a fer uns carrers estrets amb edificis alts.  
 
El poble creix, i la població rural, dedicada principalment a l’agricultura, viu fora de la muralla. Al poble, 
es desenvolupen professions com paleta, fusters i ferrers. Destaca la manufactura d’eines pel treball de 
la terra i d’armes blanques i apareixen els molins drapers, així com teixidors, sastres, blanquers, 
sabaters, armers i clavateaires. 
 
Els canals d’aigua estructurats (sèquia de Santa Maria, conducte de l’Arquet, conducte de Can Guetes o 
sèquia del Molí Nou i conducte de l’Almoina) van contribuir de manera significativa a la industrialització. 
 
Fora de la muralla, els barris anomenats ravals (raval pont del Freser, raval d’Olot, raval de Sant Pere) 
anaven creixent al llarg de camins que comunicaven la vila amb l’exterior. Els ravals oferien serveis quan 
les portes de la muralla estaven tancades i segurament per estalviar-se alguns dels arbitris que es 
pagaven dins del poble. 
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La vila fou destruïda en la guerra civil dels Set Anys. Es planifica un nou poble amb carrers més amples i 
ben arrenglerats, però degut a la manca de diners per indemnitzar als propietaris, es torna a edificar al 
mateix setial. 
 
El 1854 s’encarrega un plànol geomètric interior de la població que ha de servir de pauta per a les 
actuacions urbanístiques, el qual es modifica fins a obtenir el plànol definitiu. El 1858 i basant-se en el 
plànol es fan les noves alineacions a la zona de la font de la plaça Sant Eudald. A la dècada del 1860 es 
construeix el pont de la carretera de Barcelona a Ribes. 
 
L’antiga plaça del corral, avui plaça de l’Ajuntament, no va ser d’ús públic fins al 1822. Els terrenys que 
ocupaven les dependències de l’Abadia van anar a subhasta pública i cap a finals del segle XVIII ja es 
construeix fora de la muralla i a l’altre costat del pont d’Olot. 
 
Quan els carlins van ocupar la vila (1872-1876) obren una comunicació de la plaça de l’Ajuntament a la 
carretera de Ribes (actual C/ Berenguer el Vell). 
 
L’any 1880 va arribar el tren a Ripoll, fet que afavoreix l’expansió i el creixement del comerç i de la 
indústria. El nucli urbà es va expandir cap a l’altra banda del riu Ter gràcies a un nou pont (C/ Macià 
Bona Plata) i del pont d’Olot. 
El desembre del 1881 es sol·licita l’estació telegràfica, i al gener del 1882 es dota a la població del servei 
d’aigua potable canalitzada, ja que fins aleshores al poble es disposava d’aigua provinent de la Font-
Viva, de la Font del Raig (amb l’aigua provinent de la sèquia de Santa Maria), i de diferents pous repartits 
per les cases i pel recinte urbà, ja que la resta de fonts eren fora de la muralla. 
 
Les aigües subterrànies estaven contaminades, i la població patia fortes epidèmies, produïdes en part 
per la presència d’abundants pous negres i per la manca de xarxa de clavegueram. 
 
Als anys 1883-1884, es construeix el passeig Ragull, com a espai de lleure. 
 
Al 1885 s’encomana la redacció d’un plànol geomètric de reforma i interior i eixampla de la vila. Així 
doncs, es diposava de 2 plànols, el de 1854 i el de 1885, i s’utilitzava un o altre en funció de les 
conveniències de la situació. 
 
El 1888, s’obre un carrer que va de la plaça de l’Ajuntament al pla de la Font –Viva (actual C/ Bisbe 
Morgades). En els anys següents, es van construint nous carrers, que permeteren una millora de les 
comunicacions. 
La instal·lació de noves indústries, i l’increment d’habitants afavoreixen que el 1890 s’instal·li llum 
elèctrica la poble. 
La construcció de nous edificis, de 4 o 5 plantes degut a la manca de terreny, fa que sigui necessari 
actualitzar els conductes de les clavegueres i empedrar les principals vies. 
 
Es construeix el ferrocarril fins a Puigcerdà i es substitueixen els camins per carreteres. A la dècada del 
1950 Ripoll creix urbanísticament sobre l’estructura de finals del segle XIX, és a dir, un centre històric i 5 
grans eixos formats per les 4 carreteres i la línia del ferrocarril. Donat que el sòl urbà dins del perímetre 
del casc antic és escàs i gràcies a les noves tecnologies, és possible edificar a les vessants de les 
muntanyes. 
 
Així doncs, a Ripoll es pot parlar de tres models d’ocupació: el d’un poble que es transforma sense 
superar els límits emmurallats, el segon, lligat a la industrialització que supera les barreres de les 
fortificacions i creix sobre el terrenys agrícola, seguint les vies de comunicació, i el tercer, d’un 
creixement d’urbanitzacions, deslligades entre elles i que únicament estan vinculades al nucli per 
necessitats de treball i de comerç, passant dels blocs de 4 i 5 pisos a les cases unifamiliars amb jardí.  
 
No fou fins a l’any 1936, amb l’enderrocament de l’església de Sant Eudald, quan es donà lloc a la plaça 
de Sant Eudald, que s’experimenta un canvi en l’estructura urbana, la qual encara mantenia l’estructura 
de principis de segle. Els bombardejos i incendis del període 1936-1939 no influïren en la configuració 
dels carrers. 
 
Acabada la guerra civil, 20 anys després, es construeixen per iniciativa privada nous habitatges apartats 
del centre de la vila: Vista Alegre, Engordans, Caselles, etc. 
Destaca l’aportació de diferents administracions en la construcció de nous habitatges, com és el cas 
d’uns terrenys cedits per l’Ajuntament (1958) on s’inauguren les vivendes del “Grup Santa Maria del 
Catllar”, promocionats per l’obra Sindical del Hogar” del Ministeri del treball. 
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El 1971 s’adjudiquen els pisos del Pla de Sant Pere, promocionats també per l’obra Sindical del Hogar”, 
així com nous habitatges, també en aquesta, zona en anys posteriors. 
 
El febrer de 1963 s’aprova per la “Comisión Provincial de Urbanismo y Arquitectura” un Pla General 
d’ordenació Urbana de la vila (el qual també afecta una part del veí municipi de la Parròquia) que fou 
vigent fins l’any 1982, quan es redacta el nou Pla d’Ordenació Urbana de Ripoll, segons la Llei del Sòl. 
Aquest nou pla es posa en vigor el juliol de 1984, el qual és vigent fins a l’actualitat. Fou redactat amb 
l’objectiu de resoldre els problemes de creixement, degut a la barrera muntanyosa, i que únicament pot 
fer-ho allargant-se al llarg dels eixos de les vies de comunicació. 
 
La plaça Abat Oliba i la plaça de l’Ajuntament, es construeixen al 1972 després de l’enderrocament de la 
casa i fàbrica de can Sants. Així mateix foren eliminats altres edificis sense cap interès urbà, com la vella 
escola de la font Viva. El desviament de la N-152, va anular el seu pas per l’interior del poble, regulant 
així el trànsit per la carretera Barcelona. Tot i les seves conseqüències paisatgístiques i urbanístiques, es 
van hipotecar possibles actuacions urbanístiques a la banda oest de la vila. 
 
El 31 d’agost de 1966, l’Ajuntament acorda iniciar l’expedient d’incorporació a la Vila del veí municipi de 
la Parròquia de Ripoll, passant així d’una extensió de 10,20 km2 a 73,50 km2.  
 
 
3.1.3.2. El sistema urbà 
 
El terme municipal de Ripoll, amb 73 km2, està dividit en dotze entitats de població funcionals: Brucs, 
Colònia de Sta. Maria, Llaés, Ordina, Rama, el Remei, Rocafiguera, Sant Antoni, Sant Bartomeu, Sant 
Bernabé de les Tenes, Sant Roc i Ripoll. 
 
El poble de Ripoll, és el que concentra la major part de la població. S’hi denoten dues línies definides, 
una a l’entorn de la carretera de Sant Joan i una altra a l’entorn de la carretera de Ribes, separades pel 
Pla de Sant Pere. També es defineix la zona del barri de l’estació, (o pla de Ginebret), la carretera d’Olot 
i les urbanitzacions per la muntanya de Sant Bartomeu. Així mateix, també es defineix al Pla de Santa 
Magdalena (o carretera de Barcelona), i els nous habitatges perifèrics de Ciutat Jardí, Engordans, 
Caseta de Pigrau i Caselles.  
 
L’estructura municipal es completa amb els nuclis que formen els barris disseminats: Sorribes, 
Rocafiguera i Can Noguera a la carretera de Ribes; Can Guetes i el Mal Pas a la carretera de Sant Joan; 
la Font del Sofre a la carretera d’Olot i Agafallops, i per últim Sant Quintí i colònia Santa Maria a la 
carretera Barcelona. 
 
La rodalia queda configurada per les demarcacions de Llaers, Sant Bernabé de les Tenes, els Brucs i 
Rama, que són principalment agrícoles. 
 
La parròquia de Sant Bartomeu de Llaés es troba en una vall enlairada, al peu de la serra de Milany, a 
l’extrem SE del terme. S’hi troba una capella del segle XVIII dedicada al Mare de Déu del Roser.  
 
La parròquia rural de Sant Bernabé de les Tenes, es troba la dreta de la riera de Vallfogona, a uns 5 
quilòmetres de la vila, prop de la carretera de Vallfogona. Hi ha l'església de Sant Bernabé, la qual ja 
existia al s. X com a filial del monestir de Ripoll. L’edifici actual però, va ser edificat al s. XVIII 
 
Rama, és un antic veïnat situat a la dreta del Ter, que a finals del segle XIX va ser reemplaçat per un 
petit palau de tipus versallesc, amb jardins. 
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3.1.3.3. Perspectives d’evolució del municipi 
 
El Pla General de 1984, planejament vigent actualment, classifica el sòl urbanitzable programat i no 
programat en residencial (33,71 ha) i industrial (53,45 ha), dels quals s’han executat o estan en curs 
d’executar-se 18,28 ha i 49,62 ha respectivament. A la superfície anterior cal afegir-hi 1,33 ha de sòl 
urbanitzable per a equipaments. 
 
Resten per urbanitzar, segons el planejament actual, 15,43 ha corresponents a la Font del Sant, amb una 
previsió de 359 habitatges, i el sector de la Torre, amb una previsió de 71 habitatges, d’ús residencial. 
 
Pel què fa al sòl industrial o per a activitats econòmiques, queden per urbanitzar dos sectors a la zona de 
Rocafiguera i a Casanova 2, ocupant una extensió de 3,83 ha, i 3,85 ha en sòl urbà. 
 
Amb la revisió del PG 84 i redacció del POUM, actualment en estat d’aprovació inicial, es definirà 
l’evolució del municipi, així com els objectius a seguir, els quals s’emmarquen en els següents apartats: 
 
- El territori i el medi 
- Les infraestructures 
- Les necessitats i previsions de creixement 
- El model dels espais lliures 
- Les previsions dels equipaments 
- Les actuacions a la ciutat consolidada 

 
 

Figura 23: El sistema urbà de Ripoll 

´

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografía de l’ICC. 
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3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 
 
El municipi de Ripoll disposa com a figura de planejament el Pla General d’Ordenació Urbana, pel que 
preval la Llei del Sòl dins el terme municipal. Actualment és vigent l’esmentat pla, que fou aprovat 
definitivament, per acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, el 22 de febrer de 1984. Aquestes 
normes provenen de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, que fou aprovat l’any 1963 i vigent 
durant 21 anys.  
 
En data de 18 de setembre de 2006 s’ha aprovat inicialment el POUM de Ripoll, el qual prové de la 
revisió del Pla General de 1984 i de l’adaptació a la legislació urbanística vigent a Catalunya. 
 
 
3.1.4.1. Objectius i desenvolupament del Planejament urbanístic del municipi 
 
El Pla General de 1984, vigent al municipi de Ripoll, constitueix un instrument d’ordenació de tot el seu 
territori i és de conformitat amb allò que disposa l’actual legislació. 
Així doncs, l’objectiu d’aquest document, és la d’establir criteris i obligacions de la ciutadania, de les 
iniciatives públiques o privades que actuïn en l’àmbit del territori del municipi de Ripoll, configurant un 
document d’obligat compliment. 
També és objectiu de les Normes la classificació del sòl i la qualificació urbanística d’aquest de manera 
que es determina els usos permesos a cada zona. 
 
El POUM, té com a principal objectiu la garantia de desenvolupament sostenible del municipi, fet que 
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals per tal de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. També comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin 
la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl 
urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals ales àrees rurals i consolidin 
un model de territori globalment eficient. 
 
 
3.1.4.2. Règim del sòl i compatibilitat d’usos 
 
A continuació s’analitza la classificació del sòl segons el Pla 
General de 1984 i el POUM: 
 
 
• Sòl urbà 

 
Segons el Pla General de 1984, l’ordenació en sòl urbà és 
d’aplicació directa i permet l’edificació de les parcel·les, 
excepte en l’interior de les Unitats d’Actuació (UA), Estudis de 
Detall (ED) i Plans especials (PE), en els que cal prèviament 
aprovar i executar els instruments urbanístics que regulen 
aquestes normes i complir amb els articles del PG que les 
detallen.  
La superfície de sòl urbà actual és de 244,73 ha, de les quals 
141,31 ha són de tipus residencial i 103,42 ha són de sòl 
industrial o per a activitats econòmiques.  
 
Aquest increment del sòl urbà es deu a modificacions del 
planejament general que classifiquen directament sòl no 
urbanitzable com a urbà (8,07 ha), la conversió en urbans 
dels sòls urbanitzables per execució dels plans parcials i dels 
projectes d’urbanització (69,23 ha), i també gràcies a les 
noves tecnologies, les quals permeten un càlcul més precís 
(segons la memòria del PG 84, el sòl urbà era de 170,40 ha). 

 
Així doncs, el sòl urbà ha incrementat en 77,3 ha en aquest 
període, de les quals la major extensió (56,33 ha) ha estat 
destinada a activitats industrials i altres activitats 
econòmiques, tal i com es mostra en la figura.  
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del PG 84. 

Figura 24: Classificació del sòl, segons PG 84 
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Font: POUM Ripoll. Estudis previs, criteris solucions 
generals de planejament. 

Figura 25: Nou sòl urbà desenvolupat. Període 
1984-2004. 
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Segons el planejament vigent, es defineixen els  Sistemes i Zones: 
 
Els sistemes són aquells sòls de destí públic, però la titularitat, el domini i l’ús públic neixen amb 
l’adquisició del sòl per l’Administració i de moment, continuarà essent de propietat privada, però afectat al 
destí públic que es declara en el Pla. Els sistemes comprenen els territoris qualificats com a: 
 
- Sistema de carreteres i viari 
- Sistema de parcs i jardins públics  
- Sistemes d’equipaments 
 
Les zones, són els sòls aptes per a usos. En cada zona es fixen les condicions obligatòries de 
parcel·lació per garantir una edificació adequada. El PG 84 identifica les següents zones: 
- Zona 1: Casc antic 
- Zona 2: Ravals 
- Zona 3: Eixample 
- Zona 4: Agrupacions en filera 
- Zona 5: Cases aïllades 
- Zona 6: Blocs aïllats 
- Zona 7: Indústria 
 
 
El POUM, diferencia entre sòl urbà consolidat i no consolidat i en aquest darrer determina polígons 
d’actuació urbanística i plans de millora urbana. Assigna usos detallats a cada zona de manera que 
l’aplicació del POUM és directa, excepte a on és prevista la redacció de plans de millora urbana. 
 
Delimita 11 zones en les que es detalla per a cadascuna l’ús, el volum, condicions higiènico-sanitàries 
dels terrenys i construccions, i les característiques estètiques de l’ordenació de l’edificació i el seu entorn 
en sòl urbà: 
 
- 6. Zona del nucli històric: àrees on es va originar l’assentament urbà de Ripoll i aquelles altres on 

s’hi va anar desenvolupant posteriorment fins al s. XVIII. S’estén des del monestir fins les ribes del 
Ter i del Freser. 

- 7. Zona d’eixample urbà: àrees de creixement urbà que s’han desenvolupat a continuació del nucli 
històric fins a finals de segle XX, ocupant els terrenys situats a ambdós costats de les noves 
carreteres i de l’accés a l’estació de tren. 

- 8. Zona suburbana: àrees que s’han consolidat en la seva major extensió a partir d’habitatges 
unifamiliars o plurifamiliars entre mitgeres, baixa alçada, amb jardí, de promoció individual o 
conjunta, formant rengles d’edificació. 

- 9. Zona d’edificació aïllada unifamiliar: àrees destinades a usos residencials en què els espais no 
edificats de la parcel·la n’ocupen la major extensió i en els que les edificacions estan separades 
respecte de tots o quasi tots els límits de la parcel·la. 

- 10. Zona d’edificació aïllada plurifamiliar: àrees destinades a usos residencials en què els espais no 
edificats de la parcel·la n’ocupen la major extensió i en els que les edificacions estan separades 
respecte de tots o quasi tots els límits de la parcel·la. 

- 11.Verd privat: espais que per l’especial interès paisatgístic, històric o cultural dels jardins i les 
edificacions que contenen han de ser objecte de protecció. També comprèn aquells terrenys que 
han de ser lliures d’edificació per a la salvaguarda de les visuals o perspectives en relació a un 
edifici o conjunt d’interès arquitectònic o històric inclosos en el catàleg de béns protegits. 

- 12. Zona de reforma i remodelació urbana: correspon a aquells terrenys ocupats o destinats a usos 
industrials que han resultat o resultaran en una posició urbana inadequada com a conseqüència del 
desenvolupament urbanístic. Són terrenys qualificats en el PG 84 com a zona per a usos industrials 
però susceptible de poder ser transformats per a altres usos en determinades condicions. 

- 13. Zona d’indústria aïllada: àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en edificacions 
aïllades. 

- 14. Zona d’indústria segons alineacions: àrees destinades a la ubicació d’indústries i magatzems en 
edificacions agrupades entre mitgeres, alineats o no a la via pública, formant barres. 

- 15. Zona d’activitats econòmiques en edificació aïllada: àrees destinades a la implantació d’activitats 
econòmiques terciàries i serveis en les quals el tipus d’ordenació és la d’aïllada. 

- 16. Zona d’activitats econòmiques segons alineacions: àrees destinades a la implantació d’activitats 
econòmiques terciàries i serveis que correspon a l’edificació entre mitgeres. 
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• Sòl urbanitzable 
 

El Pla General de 1984 fa distinció entre sòl urbanitzable programat i no programat: 
 
- El sòl urbanitzable programat, inclou aquells terrenys on hi està previst d’urbanitzar en el Programa 

d’Actuació, els quals estan identificats en els plànols d’ordenació. Concretament, s’han identificat 8 
sectors, els quals s’han de desenvolupar a través de plans parcials. 

- El sòl urbanitzable no programat, inclou aquells sòls no necessaris en el present pel creixement 
immediat de la població però que per les seves qualitats naturals, topogràfiques i de localització 
poden ser urbanitzats en unitats urbanístiques integrades. S’estableixen tres sectors: Els Pintors, 
Rocafiguera i Mas Torrents. 

 
Segons el PG 84 i les seves modificacions, el sòl urbanitzable residencial ocupa una extensió de 33,71 
ha, de les quals ha estat executades, o bé estan en curs, 18,28 ha, amb una capacitat de 488 habitatges 
i un sostre de 87.549 m2, el que representa un ritme de creixement anual de 0,9 ha/any.  
Les zones que presenten un major grau de consolidació són les urbanitzacions de Caselles i 
Castelladral, i en canvi és Baix a Cal Déu o a Can Guetes. 
Pel què fa al sòl urbanitzable industrial, representa 53,45 ha, de les quals han estat executades 49,62 ha, 
és a un ritme de creixement de 2,5 ha/any. Falta per executar la zona de Rocafiguera i Casanova 2. 
Així doncs resten per urbanitzar 15,43 ha per ús residencial (equivalent a 430 habitatges) i 3,83 ha per ús 
industrial o activitats econòmiques. 
 
El POUM classifica el sòl urbanitzable com a delimitat i correspon amb aquells terrenys que el pla 
considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica. 
Comprèn una part dels terrenys classificats com a sòl urbanitzable pel pla anterior que encara estan 
pendents d’urbanització així com altres de nova classificació. Aquest tipus de sòl es desenvolupa 
mitjançant plans parcials urbanístics. 
Es divideix en els següents sectors: 
 
Sectors de sòl urbanitzable delimitat per a usos residencial: 
- Sector 1: St. Pere i el Sant 
- Sector 2: Palou 
- Sector 3: la Torre 
- Sector 4: Caselles 
 

Sectors de sòl per a activitats econòmiques no industrials: 
- Sector 5. Pla de St. Quintí 
- Sector 6. Rocafiguera 
 

 
• Sòl no urbanitzable 
 

El Pla General de 1984 estableix que el sòl no urbanitzable comprèn els sòls que han quedat sotmesos 
a protecció degut als seus valors intrínsecs (agrícola, forestal, ecològic, paisatgístic) i que no són 
necessaris pel creixement urbà del municipi. 
 

El POUM, estableix que els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició 
de les seves propietats d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota el principi 
d’utilització racional dels recursos naturals. 
 
 
Per tal d’analitzar el grau d’ocupació del sòl, respecte a les previsions del planejament vigent (PG 84) 
s’ha calculat l’índex de saturació del sòl IS1 i IS2. 
 
El 1984, any d’aprovació del pla vigent en l’actualitat, la relació entre el potencial urbà del municipi i el 
total de sòl municipal (IS1) era del 3,53%, i a l’any 2004 era del 3,60%. Així doncs, només el 3,6% del 
municipi és urbà o és susceptible d'esdevenir-ho. 
 
Pel què fa a la relació entre el sòl urbà i el potencial urbà del municipi (IS2), el 1984 era del 65,85% i el 
2004 era del 92,74%. És a dir, actualment només queda un 7,26% de sòl apte per urbanitzar i per tant 
gairebé s’han esgotat les reserves de sòl del municipi. 
 
 
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
   47 
 

 

3.1.4.3. Entorn no urbanitzat del municipi 
 
Es defineix en el Pla General de 1984 com aquells sòls que han quedat sotmesos a protecció degut als 
seus valors intrínsecs (agrícola, forestal, ecològic, paisatgístic) i que no són necessaris pel creixement 
urbà del municipi.  
 
El Pla General identifica quatre zones en l’entorn no urbanitzat del municipi: 
 
- Zona 8: Protecció de la vegetació i del paisatge, subzones “8a” d’explotació i “8b” de protecció de 

les espècies 
Es regulen els usos permesos, es protegeix la vegetació i es regula la tala d’aquells terrenys que 
actualment es troben ocupats per boscos o que poden ser objecte de repoblacions forestals i que 
han de ser espacialment protegits a causa dels seus valors forestals, ecològics, científics o 
paisatgístics. 
 
S’autoritza la ramaderia, sempre i quan no perjudiqui les espècies arbòries protegides, així com la 
substitució de pinedes per rouredes o fagedes. 
 
Es prohibeix l’obertura de nous camions, a excepció dels destinats a l’explotació forestal autoritzada. 
 

- Zona 9: Agrícola; subzones “9a” d’explotació i “9b” de protecció 
Regula les activitats de conreus que es poden realitzar en els terrenys actualment conreats i altres 
que ho havien estat i han conservat les obres d’aterrassament necessàries per tornar-ho a ser. 
 
Es protegeixen els camins, marges, barrancs, torrents, rieres i tots els elements naturals presents en 
aquesta zona. 
 

- Zona 10: Rústica; “10a” sectors objecte de Pla especial 
Regula les instal·lacions permeses en aquells terrenys amb escassos valors o possibilitats agrícoles, 
forestals o paisatgístiques, no necessaris per a canalitzar el creixement del municipi. 
 

- Zona 11: Serveis 
Regula els usos als que podrà destinar-se la part no edificada de les parcel·les que per la seva 
proximitat a la carretera poden ser objecte de construccions que en depenen o la serveixen. 

 
Així mateix, les infraestructures que creuen el territori estan definides per unes bandes col·laterals 
limitades per línies paral·leles, les quals hauran de quedar lliures de tota edificabilitat al llarg d’una certa 
amplada, tal i com s’estableix en el pla, en funció de si es tracta de rius, canals, torrents i rieres, fonts , 
carreteres, camins, ferrovía o línies d’alta tensió. També s’hi prohibeix la instal·lació de cartells o anuncis 
i s’obliga als seus propietaris a mantenir-los en perfecte estat. 
 
 
El POUM, classifica com a sòl no urbanitzable: 
 
Aquells terrenys que el pla ha de classificar com a tal perquè: 
- Estan sotmesos a un règim especial de protecció i que segons la legislació sectorial per tal d’evitar-

ne la transformació i garantir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic o altre 
- Estan subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic 

 
També delimita terrenys amb la finalitat de: 
- Donar-los una especial protecció pels seus valors naturals o paisatgístics 
- Garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida segons el model de desenvolupament 

urbanístic sostenible 
 
Per últim, reserva terrenys per a sistemes urbanístics generals no inclosos ni en sòl urbà ni urbanitzable. 
 
El POUM qualifica el sòl no urbanitzable en: 
- Sistemes Urbanístics Generals: comprèn el sistema hidrogràfic, el sistema de comunicacions, el 

sistema d’espais lliures, els equipaments comunitaris i instal·lacions i centres tècnics d’energia, 
d’aigües de residus, telecomunicacions i altres. 

- Espais del sòl No urbanitzable: inclou l’espai de conreu i pastura, l’espai de bosc i l’espia per a 
activitats de turisme rural o càmping. 
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A la vegada distingeix els espais que han de ser objecte d’especial protecció: 
- Edificacions, paratges i altres béns amb valors específics de caràcter arquitectònic, històric cultural, 

científic o paisatgístic i que estan inclosos en el catàleg de béns protegits del POUM. 
- Els espais sotmesos a un règim especial de protecció segons la legislació sectorial i els que el pla 

delimita com a tal per donar-los una especial protecció pels seus valors naturals o paisatgístics o bé 
epr la seva funció ordenadora de la forma d’ocupació del territori en el context del sistema urbà. 

 
 
3.1.4.4. Perspectives futures del planejament urbanístic 
 
La revisió del Pla General de 1984 ha estat incentivada per una part, per l’important nombre de 
modificacions puntuals i de planejaments derivats, i per la millora de la precisió i de la qualitat de les 
tècniques d’anàlisi i de planejament. 
 
Així mateix, els canvis en el marc legislatiu sectorial d’urbanisme fan també que resulti convenient 
l’adaptació del planejament a les noves disposicions. 
 
A més, el context urbà del pla del 1984, és diferent a l’actual, l’estructura social actual de la societat 
presenta una problemàtica específica d’envelliment i estancament de la població, i l’estructura econòmica 
ha experimentat un canvi. 
 
Així doncs, s’ha procedit a la revisió del planejament vigent. En data de 18 de setembre de 2006 s’ha 
aprovat inicialment el POUM de Ripoll, després de dues fases de participació ciutadana, en què s’ha 
invitat a la població a definir el model de poble i a debatre els criteris i solucions generals de planejament 
exposats per part de l'Ajuntament. 
 
A partir dels estudis previs realitzats, s’ha estudiat el ritme de creixement urbanístic del municipi en el 
període 1984-2004. S’ha calculat que el ritme de creixement promig en aquest període ha estat de 65 
habitatges/any, i que principalment es tracta d’habitatges unifamiliars (23%). Si té en compte que, a més 
de les 18,28 ha de sòl residencial executat en aquest període, també s’han urbanitzat 6,32 ha per la 
construcció d’habitatges en sòls vacants, en total s’ha urbanitzat 24,6 ha, és a dir, 1,23 ha/any. 
 
Per tal de fer una estimació de la superfície de sol necessària en els propers 12 anys, s’ha partit del ritme 
de construcció d’habitatges nous. Si es té en compte que en els darrers 12 anys, s’han construït 840 
habitatges (70 habitatges/any), i que la densitat mitja a considerar és de 35 habitatges/ha, és 
necessitarien 24 ha de sòl. Si se li suma un marge (entre 1,5 i 2 vegades el sòl necessari) per donar 
flexibilitat al planejament, es considera que es requeririen 36-44 ha. 
Tenint en compte que resten 17,86 ha a urbanitzar (2,43 ha en sòl urbà i 15,43 ha en sòl urbanitzable) i 
8,95 ha de Can Déu i Can Guetes (sòl urbà no consolidat per edificacions, i per tant es tracta de sòl 
disponible), enlloc de 36-44 ha, es necessitaria preveure una superfície nova per a sòl residencial de 9-
17 ha. 
 
En quant a sòl urbanitzable industrial, en els anys 1984-2004 s’ha urbanitzat 49,62 ha en sòl urbanitzable 
i 2,86 ha en sòl urbà i únicament resten per urbanitzar 7,87 ha. Així mateix, cal tenir en compte que s’ha 
considerat oportú desclassificar les 2,7 ha de Casanova 2 per la seva ubicació sobre un turó. 
 
Part del sòl classificat com industrial, no ha estat ocupat per a activitats industrials com a tals sinó per 
altres tipus d’activitats econòmiques, arribant a ocupar una extensió de 12 ha, bona part de les quals 
ubicades als polígons dels Pintors sud, Mas d’en Bosch i Casanova de Baix. D’aquestes, 1,50 ha han 
aparegut a partir de la conversió de sòl no urbanitzable a sòl urbà, concretament al sud de Can Déu i a 
l’est de la C-17. Aquest creixement motivat per les activitats econòmiques en els darrers 20 anys 
representa un ritme de 0,6 ha /any. És a dir, cal preveure que en els propers 10 anys es necessitarien 6 
ha per al desenvolupament d’activitats, i tenint en compte un marge de flexibilitat, serien 10 ha la 
superfície que s’estima necessària.  
 
 
A partir de la revisió del PG 84, s’han redactat i aprovat una sèrie de criteris, objectius i solucions 
generals del planejament que s’agrupen en 3 blocs: 
 
• Sistemes que configuren i determinen l’estructura general i orgànica del territori 

- L’espai fluvial: d’entre els principals objectius destaca l’adopció de mesures per evitar o disminuir 
els efectes de les avingudes, i aprofitar aquestes inversions així com actuacions de noves 
urbanització i renovació urbana per la millora paisatgística d’aquests espais, de manera que 
l’espai lliure dels terrenys inundables sigui major i que es millori la vegetació de ribera on sigui 
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possible, per tal de facilitar l’accés i l’obertura visual de la ciutat cap a l’espai lliure fluvial i 
aconseguir que l’espai fluvial esdevinguin veritables corredors biològics. 

 
- Vialitat territorial i urbana: per tal de millorar la vialitat s’ha pres com a criteris la diferenciació de 

la xarxa viària territorial i la urbana i la seva jerarquització, entre d’altres, de manera que la xarxa 
viària urbana sigui utilitzada pel trànsit de pas a través del sistema urbà, i que aquest no 
interfereixi en els desplaçaments quotidians de la població dins el sistema. Per aquest motiu s’ha 
proposat la definició d’un nou esquema de la xarxa viària territorial basat en un eix nord-sud i un 
segon eix est-oest eix pirinenc). La xarxa urbana en canvi ha de garantir la continuïtat de la 
comunicació, ha de respondre a un esquema intel·ligible que permeti l’orientació en els 
desplaçaments dins la ciutat, restringir el pas al nucli històric. 

 
- Sistema general d’espais lliures: s’estableixen un seguit de criteris per definir el sistema d’espais 

lliures, d’entre els quals es considera la classificació dels mateixos segons la seva funció i 
condicions d’utilització. Per definir l’ordenació i estructura dels espais lliures, s’estableix com a 
criteris l’articulació dins de cada part de la ciutat dels diferents tipus d’espais lliures, la integració 
dels cursos del Ter i del Freser, entendre els espais verd com a límit de la ciutat, com a 
penetracions a l’interior o bé com a interrupcions del continu urbà. La concepció del verd urbà 
com una estructura contínua ha de facilitar que funcionin com a corredors biològics. Així doncs, 
els espais verds han de constituir una xarxa. 

 
- Equipaments i dotacions públiques: a partir de l’anàlisi dels diferents equipaments, s’ha 

determinat que les superfícies dels terrenys docents existents i les reserves encara no 
executades s’estimen suficients a mitjà termini. En canvi es considera necessari reservar nous 
terrenys per a noves instal·lacions esportives i per situar-ne d’altres de nou. Pel què fa als 
equipaments culturals no es preveu cap canvi substancial però es proposa la previsió de nous 
terrenys o edificacions per a l’ampliació de les dependències de l’administració municipals. Entre 
els equipaments sanitaris i assistencials, es preveu nou sòl o edificacions com a residència 
geriàtrica, es mantindran les possibilitats d’ampliació del cementiri, i no es preveu ampliar el sòl 
sanitari. Així mateix s’establirà una nova categoria, Equipaments i instal·lacions per a  altres 
serveis públics de l’administració que inclourà l’EDAR, la deixalleria, els centres de 
telecomunicacions, etc. Preu també la previsió de terreny la ubicació d’una gossera. 

 
- Infraestructures tècniques urbanes: per tal de millorar i ampliar la xarxa d’aigua potable, 

únicament es proposen actuacions a la xarxa de distribució donat que els captacions i els 
dipòsits no pateixen problemes. Es proposa reforçar la xarxa reforçant diversos anells, la 
substitució de les canonades de fibrociment i completar la xarxa d’hidrants. En quant al sistema 
de sanejament destaquen propostes com la continuació del col·lector de la riba dreta del riu Ter 
per tal de poder recollir la totalitat de les aigües negres dels assentaments urbans i implantar una 
xarxa exclusiva per aigües pluvials, com a requisits per a qualsevol nou sector d’urbanització. Pel 
què fa a les xarxes elèctriques es proposa tendir cap al soterrament de les línies de mitja i baixa 
tensió aèries que discorren per zones urbanes i de caràcter residencial, formar anelles per 
assegurar un millor servei, i soterrar o integrar les estacions transformadores. Pel què fa la xarxa 
de gas, cal completar-la per tancar els anells i integrar les canonades aèries. 

 
• Classificació del sòl 

- Criteris per la classificació de nou sòl urbà i urbanitzable. La creació de nou sòl per a 
l’urbanització es preveu  dins de sòl urbà, en sòl per urbanitzar pendent d’execució i a partir de 
terrenys de sòl no urbanitzable que es proposen d’urbanitzar. Alhora de la creació de nou sòl, es 
tindrà en compte el fet d’establir uns límits clars, estables i coherents de la ciutat amb el medi 
físic, evitant la concepció de ciutat com a continu urbanitzat.  

 
- Descripció de solucions generals de planejament: els indrets del territori on es proposa 

l’ampliació dels límits del sòl urbanitzable o del manteniment de l’actual són: La Font del Sant 
(sòl urbanitzable), La Solana (terrenys proposats per ser considerats coma urbanitzable per a 
activitats econòmiques), Caselles, els terrenys del Pla de Sant Pere i del pla de Palou (com a 
ampliacions del sòl urbà o urbanitzable), La Torre (es proposa reduir l’àmbit del sector), 
Casanova de Baix 2, creació de nou sòl urbà residencial per substituir els usos industrials a l’Illa 
de Filpur de la carretera de Sant Joan i les illes situades al sud el carrer Vallfogona, al barri de 
l’estació. Per últim, hi ha previsió de crear nou sòl urbanitzable industrial a nivell sub-comarcal a 
Sant Joan de les Abadesses de 18 ha a 20 ha, de manera que representi una reserva de sòl 
suficient per activitats essencialment industrials que s’hagin d’emplaçar a Ripoll i als municipis 
veïns en els propers 10 anys. 
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• Determinacions relatives a l’ordenació de les edificacions i els usos 
- Criteris per a la qualificació i ordenació del sòl. En la revisió del PG 84 es proposa l’adequació 

entre la qualificació zonal i la realitat de la tipologia edificatòria i dels usos, l’adequació de la 
reglamentació de l’edificació i dels usos en determinades zones, concretament a les zones del 
casc antic i del Raval, i en la zona de l’eixample, o la regulació de l’ús industrial en aquelles 
zones on el residencial és el principal, i per últim la previsió d’àrees subjectes a remodelació 
urbana. 

 
 
3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic 
 
A Ripoll hi ha un seguit d’edificacions que formen part de l'Inventari del 
Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català. Aquesta llei vetlla per l'elaboració i manteniment de 
l'Inventari, que ha de permetre l'estudi i la difusió de tots els béns que 
l'integren, i defineix l'accés dels ciutadans a les dades contingudes a 
l'Inventari.  
 
S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric, 
sectors i elements d'edificis, elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i 
nuclis d'interès históricoartístic, tant de caràcter monumental com popular i 
tradicional: 
 

- L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es va iniciar l'any 
1982 i des d'aleshores s'ha anat perfilant fins a assolir una visió força 
completa del patrimoni construït monumental d'arreu de Catalunya.  

- L'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, iniciat a finals de 1982, recull informació 
sobre els jaciments arqueològics documentats a Catalunya, i també, des de l'any 2001, els llocs 
que han donat resultat negatiu en les intervencions arqueològiques -i que, malgrat no ser 
jaciments, amb al seu inventariat faciliten l'ordenació del territori i el desenvolupament de 
recursos i infraestructures. 

 
Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l'esmentada Llei 
9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o béns culturals d'interès local 
(BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei. 
 
A Ripoll, bona part de les edificacions que formen part de l’inventari de Patrimoni arquitectònic i 
arqueològic de Catalunya estan sota la figura de protecció BCIN, és a dir, Béns Culturals d’Interès 
Nacional. Es tracta dels béns més rellevants del patrimoni cultural català, declarats per l’Administració de 
la Generalitat, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional, tal i com s’indica en 
la següent taula: 
 
Taula 5: Edificacions de Ripoll incloses al inventari de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya 

Font: www.gencat.net 
 
Així mateix, el municipi hi ha d’altres edificacions d’interès local, com les masies i cases rurals. Ripoll 
disposa del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Ripoll, tal i com 
estableix la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme segons la qual: 

Patrimoni Nom Protecció Tipus 
Castell de Llaés BCIN - 
Colònia Agafallops - - 
Colònia Ballbé - - 
El Catllar BCIN - 
Masia Castellpalom BCIN - 

Arquitectònic 

Monestir de Santa Maria BCIN - 
Bauma del Teixidor - 
Bauma dels Fleus - 
La Baumassa - 

Abrics i similars d'habitació amb estructures 
conservades 

Carrer vinyes s/n - Lloc de centre de reproducció i explotació metal·lúrgia 
Dipòsit d'armes de 
Comallevosa 

- Varis dipòsits (de bronze,...) 

Dolmen del salt - Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu cista 
Enterraments del Canal - Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis 

Necròpolis de Santa Maria BCIN Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis 
Edifici religiós monestir 

Arqueològic 

Plaça del monestir de 
Santa Maria de Ripoll BCIN Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis 

Figura: Monestir de Santa 
Maria de Ripoll 

Font: Elaboració pròpia. 
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- Article 47.3: per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i 

recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin incloses en un 
catàleg específic del planejament. 

- Article 50.2: el planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons 
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que determinen la preservació i la recuperació. 

 
Si bé els nous POUM (Plans d’ordenació urbanística municipal) han de contenir el catàleg específic de 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació (article 58.8), la figura de 
planejament per a la identificació i la regulació de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció 
o de rehabilitació, en els casos de planejament no adaptat a la Llei 2/2002, és el Pla especial urbanístic 
(article 67.1). 
Aquest catàleg específic de masies i cases rurals ha d’incloure les masies i cases rurals que estiguin 
incloses en els Plans especials de protecció del patrimoni o en els precatàlegs definits pel planejament 
general. 
 
El Pla General del municipi de Ripoll, no cataloga els edificis i conjunts a protegir, ni es defineixen les 
actuacions que estan permeses o prohibides. En qualsevol cas, les masies i cases rurals catalogades 
com a béns culturals d’interès nacional o béns culturals d’interès local han d’estar incloses en el catàleg. 
 
El municipi de Ripoll ha aprovat inicialment el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl 
no urbanitzable de Ripoll. El present Pla Especial, cataloga aquelles masies i cases rurals que les raons 
històriques o paisatgístiques en determinen la preservació i la recuperació. Es tracta de  cases agrícoles 
aïllades que tenen terres de conreu adscrites. En l’àmbit del mas s’hi poden distingir quatre grans 
conjunts: el bosc, les pastures, els camps de conreu i les edificacions. Les construccions del mas es 
disposen sempre dins del sector de conreus separades del bosc. 
 
El Pla Especial te una vigència legal indefinida i obliga a l’Administració i els administrats. 
El catàleg fa un llistat de masies i cases rurals, fent distinció entre les que cal preservar per raons, 
històriques paisatgístiques (158 masies i cases rurals identificades) i les que cal preservar pel seu valor 
arquitectònic (11 masies i cases rurals identificades). 
 
 
3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 
 
El municipi de Ripoll presenta diversos espais verds i espais 
lliures que donen una esponjositat al nucli. 
 
Tal i com estableix el Pla General de 1984, s’identifiquen com a 
zones verdes i espais lliures les zones de parcs i jardins públics, el 
sistema de carreteres i de viari i els espais lliures d’edificació en les 
zones de volumetria específica i també els que amb les indicades 
denominacions o amb d’altres es destinen a aquestes finalitats. 
 
El Pla General del 1984 estableix diferents criteris de localització i 
funcionament dels espais lliures i zones verdes: 
- Concentració dels espais lliures a l’entorn dels rius, formant un 

parc o un corredor verd, tant en sòl urbà com en sòl 
urbanitzable. 

- Dotar als barris de més jardins i parcs, lligats a les unitats d’actuació previstes i en àrees poc 
consolidades per a la urbanització i edificació. 

- Crear zones verdes en tots els nusos d’accés des de les noves variants, i al voltant d’aquestes quan 
transcorren pel nucli urbà. 

 
Ripoll té 35,2 ha qualificades com a sistema d’espais lliures, les quals representen el 14,30% del sòl 
urbà, percentatge superior al valor mínim establert (10%). D’aquesta superfície, 27,7 ha són de propietat 
pública, i encara queden per adquirir 7,5 ha destinades a espais lliures. 
 
En sòl urbà, el sostre edificable previst pel planejament vigent  és de 1.456.892 m2, el que representa 6 
m2 de zona verda per cada 25 m2 de sostre edificable, proporció una mica superior al mínim exigit (5 m2/ 
25 m2). 
 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura : Parc botànic de Ripoll 
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D’entre les diferents zones o barris del municipi, el nucli històric i el seu voltant són les zones on les 
superfícies lliures ocupen una menor extensió i a més coincideix en ser la zona on el percentatge de 
superfície que ja és pública és menor. 
 
Pel què fa a l’estat d’adquisició dels terrenys per equipaments, del total de 22,99 ha, 14,12 ha ja han 
estat adquirides, 3,07 ha són privades i les 5,80 ha restants encara estan pendents d’adquisició. 
Del total de terrenys, 4,39 ha corresponen a sòl no urbanitzable, destinades a equipaments esportius. 
Únicament un 13,35% de la superfície correspon a terrenys destinats a equipaments col·lectius de 
titularitat i gestió privada. 
 
 
El POUM, defineix com a sistema d’espais lliures les següents categories: 
 
- Parcs públics urbans: aquells que per la seva considerable extensió i proximitat a les àrees de 

residència estan al servei de tota la població o de parts importants. S’hi podrà admetre l’ús cultural, 
escolar, esportiu, recreatiu i espectacles i aparcament vinculat als usos del parc 

- Jardins i passeigs urbans: de dimensions més reduïdes que les parcs. Els usos permesos són el 
lleure, el passeig i el joc. No s’hi pot edificar i només s’hi permeten aquelles construccions 
vinculades al seu destí d’espai lliure. 

- Espais de protecció i servituds: són terrenys lliures d’edificació destinats a la protecció de diferents 
sistemes o bé estan subjectes a les servituds dels sistemes amb què confronten. 

- Àrees d’esport i de lleure: terrenys destinats a la pràctica de l’esport, el lleure i l’esbarjo a l’aire lliure 
on només s’hi admeten les construccions mínimes imprescindibles. 

 
 
3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 
 
El municipi disposa principalment de dues tipologies d’espais públics, els espais lliures i els equipaments 
i dotacions públiques. 
 
Bona part dels espais lliures segueixen els cursos fluvials, seguint una estructura lineal. Les zones 
verdes, places i passeigs es troben disperses pels diferents barris nucli urbà. Pel què fa al manteniment 
d’aquests espais, es tendeix a utilitzar alternatives per a la reducció de costos. Així doncs, es 
substitueixen les extensions de gespa, impròpies de la zona, per d’altres tipus d’ornaments que 
comportin un manteniment menor i un menor consum d’aigua, com per exemple el reompliment amb 
graves, utilització de vegetació adaptada a la zona amb requeriments d’aigua inferior, etc. 
 
A partir de la seva funció i condicions d’utilització, en la revisió del PG del 1984 s’ha establert la següent 
classificació dels espais lliures: parcs urbans, parcs i jardins locals, espais de protecció i servituds o 
àrees d’esport i lleure 
 
En la revisió del PG de 1984, s’han establert una sèrie de criteris per a definir el sistema d’espais lliures: 
- Proporcionalitat i articulació dels espais lliures: la previsió de nous espais lliures ha d’estar en 

consonància amb els nous creixements de sòl urbanitzable proposats així mateix han de constituir 
espais oberts més amplis i significatius a nivell urbà. 

- Els espais fluvials com a elements estructuradors dels espais lliures: integrar els cursos del Ter i del 
Freser com a elements qualificadors dels espais lliures i del paisatge, establir un gran parc central i 
fer-lo més accessible 

- Manteniment i nova previsió d’espais lliures a escala de barri 
- Creació d’àrees d’esport i de lleure, integrades dins un gran espai lliure 
- Versalitat dels espais lliures, és a dir, poden ocupar sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable. Els 

nous espais lliures han de ser accessibles des de les zones residencials i amb una posició que 
permetin altres funcions urbanes, superposades a les pròpies de tot espai lliure (interposició entre 
usos residencials i industrials, esport i lleure, connectors o corredors biològics, definició dels límits 
de la ciutat). 
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3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
 
La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, estableix que els 
consells comarcals han d’elaborar un inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 11.3) 
existents en llurs àmbits territorials. 
 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un inventari de camins de tots el municipis del 
Ripollès. S’ha presentat l’inventari de camins a cadascun dels municipis per tal de que sigui revisat per 
cada ajuntament. 

 
S’ha identificat a l’entorn de 244 camins, els quals 
s’ha diferenciat en 563 trams. S’ha determinat la 
qualitat de l’estat de cada tram de vial i s’ha 
obtingut que aproximadament el 45 % es troba en 
bon estat i que únicament el 3,5 % es troba en mal 
estat. En quant a la titularitat dels camins, més de 
la meitat dels trams (69%) són de titularitat 
privada. 
Hi ha una serie de camins, concretament el camí 
del Puig, el camí de Llaés, el camí de Santa Maria 
de Besora i el camí de l’Espunyola que tenen 
l’interès de transcorre per l’EIN de Serres de 
Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm- Bellmunt. 
El camí de l’Espunyola a més, també presenta 
l’interès de passar vora unes cascades d’aigua. 
 
D’altres, presenten l’interès cultural de passar vora 
d’ermites, com el camí de Garona i Santa Maria 
del Catllar que passen per l’ermita i puig del 
Catllar, el camí de Llaés al Teixidor, que passa per 
la bauma del teixidor, o d’altres com el camí de 
Rama que voreja l’ermita i casa d’època amb el 
mateix nom. 
 
En d’altres, hi són presents instal·lacions com una 
antiga hidroelèctrica, al camí de la central d’en 
Botei, o una fàbrica de filatura de llana, al camí a la 
central hidroelèctrica del Roig, o antenes, repetidors i dipòsits al camí de Garona i Santa Maria del Catllar 
i una petita hípica la camí obaga d’Engordans. 
  
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament, s’està impulsant la creació d’una xarxa de senders 
transcomarcal, juntament amb les comarques contigües de la Garrotxa i l’Alt Empordà, que rep el nom 
d’Itinerànnia. 
 
Aquesta xarxa serà gestionada i senyalitzada d’idèntica manera als tres territoris per garantir la 
homogeneïtat del producte. La selecció dels senders que configuraran la xarxa, seguiran uns criteris de 
selecció comuns a les tres comarques. 
- Distribució homogènia en els tres territoris 
- Enllaçar pobles i veïnats 
- La xarxa apropa als recursos turístics 
- La xarxa passa a prop d’establiments turístics 
- Pot enllaçar amb serveis bàsics (parades de bus, pàrkings, etc.) 
- Recuperació de camins històrics, camí rals, camins de transhumància, etc. 
 
 

Figura 25: Xarxa de camins de Ripoll 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC i de 
l’inventari de camins del Consell Comarcal del Ripollès. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

L’ús del sòl predominant és el forestal. 

• Principals usos del sòl del municipi de Ripoll: 
- Forestal (92,6%): Està representat per boscos aciculifolis (47,2%), boscos caducifolis (26,1%), 

bosquines i prats (24,7%) i els boscos d’escleròfil·les (1%). 
- Agrícola (4,7 %): Es tracta de conreus principalment de secà. 
- Urbà (2,3%): Es troba repartit entre nuclis urbans (49,4%), zones industrials i comercials (31,1%), i 

urbanitzacions (19,5%). 
 
• Bona part del territori de Ripoll (84%) té un pendent superior al 20%, donat que es tracta d’un municipi 

molt accidentat. L’extensió de territori amb un pendent inferior al 12% coincideix amb la superfície 
urbanitzada i amb la zona agrícola. 

 

Plans directrius que afecten al municipi de Ripoll 

 
Plans Territorials i Sectorials que afecten al municipi de forma directa o indirecta: 

 
 
 
- Pla Territorial General de Catalunya 1995 
 
 
- Plans Territorials Parcials  
- PTP de les Comarques Gironines 
- Pla comarcal de muntanya del Ripollès 
- Pla Director territorial del Ripollès 
 

- Plans Sectorials 
- Pla de Carreteres 1985 
- Pla de Carreteres 1995 
- Pla de Transport de viatgers de Catalunya 2006-2026 
- Pla d’Espais d’Interès Natura 
- Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
- Pla d’abastament d’aigua en alta 
- Pla sectorial de cabals de manteniment a les 

conques internes de Catalunya 
- Pla Sectorial Territorial d’Infrastructures de gestió de 

residus municipals. 
- Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2012 
- Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius 

de Catalunya (2005)l 
 

Un 96% del sòl a Ripoll es considera no urbanitzable 

 
 
 

 
 

 
• Sòl urbà: la superfície actual és de 244,73 ha, 

de les quals 141,31 ha són de tipus residencial 
i 103,42 ha són de sòl industrial o per a 
activitats econòmiques.  

 
• Sòl urbanitzable  

- Residencial: ocupa una extensió de 33,71 
ha, de les quals han estat executades, o bé 
estan en curs, 18,28 ha. 

- Industrial: representa 53,45 ha, de les quals 
han estat executades 49,62 ha 

 
• Sòl no urbanitzable: Comprèn els sòls que han 

quedat sotmesos a protecció degut als seus 
valors intrínsecs (agrícola, forestal, ecològic, 
paisatgístic) i representa aproximadament 
7.066 ha. 

 

Sòl no 
urbanitzable

96%

Sòl urbà
3% Sòl urbanitzable

1%

Classificació del sòl, segons PG84

Font: Elaboració pròpia a partir del PG 84. 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
   55 
 

 

  
L’índex de saturació del sòl urbà, és del 3,6% el 
que significa que només aquest percentatge del 
municipi és urbà o és susceptible de ser-ho. 
 
L’increment del PG84 del sòl urbà ha estat de 77,3 
ha, de les quals destaca el 73% (56,3 ha) destinat 
a un ús industrial o altres activitats econòmiques. 
 
El ritme promig d’ocupació del sòl en els darrers 
20 anys ha estat de 1,2 ha/any per a usos 
residencials i de 2,5 ha/any per a usos industrials. 
 
 
 
 

 

Previsions de creixement del POUM 

Sectors de sòl urbanitzable delimitat per a usos 
residencial: 
 
- Sector 1: St. Pere i el Sant 
- Sector 2: Palou 
- Sector 3: la Torre 
- Sector 4: Caselles 
 

Sectors de sòl per a activitats econòmiques o 
industrials: 
 
- Sector 5. Pla de St. Quintí 
- Sector 6. Rocafiguera 

 

El POUM defineix un nou concepte d’espai lliure 

Ripoll té 35,2 ha qualificades com a sistema d’espais lliures, les quals representen el 14,30% del sòl urbà, 
percentatge superior al valor mínim establert (10%). 
 
El POUM estableix, 
- Preveure els nous espais lliures en consonància amb els nous creixements de sòl urbanitzable 
- Integrar els espais fluvials de manera que esdevinguin elements qualificadors dels espais lliures i del 

paisatge 
- Mantenir i preveure nous espais lliures a escala de barri 
- Crear àrees d’esport i de lleure, integrades dins un gran espai lliure 
- Versalitat pel què fa al tipus de sòl a ocupar 
- Permetre l’accessibilitat dels nous espais lliures des de les zones residencials i amb una posició que 

permetin altres funcions urbanes, superposades a les pròpies de tot espai lliure 
 

Ripoll compta amb elements patrimonials d’interès 

- L’Inventari de camins del municipi de Ripoll realitzat des del Consell Comarcal del Ripollès, identifica 
un total de 244 camins, dels quals únicament el 3,5% es troben en mal estat. 

 
- Ripoll disposa del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable. Identifica 

158 masies i cases rurals que cal preservar per raons històriques paisatgístiques i 111 més que cal 
preservar pel seu valor arquitectònic. 

 
- Ripoll compta amb diferents elements patrimonials considerats BCIN, es a dir Béns Culturals d’Interès 

Nacional:  
Arquitectònic: Castell de Llaés, el Catllar, Masia Castellpalom, Monestir de Santa Maria 
Arqueològic: Necròpolis de Santa Maria i Plaça del monestir de Santa Maria de Ripoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ús industrial o 
activitats 

econòmiques
73%

Ús residencial
25%

Equipaments
2%

Nou sòl urbà desenvolupat a partir del PG84

Font: POUM Ripoll. Estudis previs, criteris solucions 
generals de planejament. 
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C. Indicadors 
 

Indicador 1. Índex de saturació del sòl 

Definició: 

Es defineixen dos índexs de saturació del sòl (IS): 

IS1: Relació entre el potencial urbà del municipi i el total de sòl municipal 

IS2: Relació entre el sòl urbà i el potencial urbà del municipi 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 

100*2

100*
.

1

leurbanitzabiurbàSòl
urbàSòlIS

municipideltotalSuperf
leurbanitzabiurbàSòlIS

=

=
 

Valor actual IS1=3,6 %  

IS2= 92,7% 

Periodicitat Anualment 

Obtenció Ajuntament de Ripoll 

Tendència Estabilitat o disminució 

Observacions Com més s’aproximen a 100% menys disponibilitat de sòl per 
urbanitzar té el municipi 

 
 

Indicador: 2. Compacitat 

Definició: 

Nombre total d’habitatges per hectàrea de sòl urbà residencial. 

Tipus Pressió 

Unitats Habitatges/hectàrea 

Mètode de càlcul 
urbàSòl

habitatgesNúmurbanaDensitat .
=  

Valor actual 36,37 habitatges /ha 

Periodicitat Cada 5 anys 

Obtenció Ajuntament de Ripoll 

Tendència - 

Observacions El resultat es troba en la franja compresa entre 30 - 40 habitatges/ha 
sòl urbà residencial, fet que mostra es pot desenvolupar la vida 
quotidiana sense necessitat d’haver d’utilitzar l’automòbil per desplaçar-
se i que Ripoll està dissenyat per poder moure’s pel municipi a peu o 
en bicicleta 
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Indicador: 3. Espai verd per sostre edificable 

Definició: 

Proporció de superfície destinada a espai verd per cada 25 m2 de sostre edificable. 

Tipus Pressió 

Unitats m2 

Mètode de càlcul 
( )25/2

2/2
edificablesostrem

verdespaimedificablesostreverdespaim =  

Valor actual 6 m2 de zona verda per cada 25 m2 de sostre edificable. 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ripoll 

Tendència Increment 

Observacions El mínim establert per la normativa és de 5m2/25m2 de sostre 
edificable. 

 
 

Indicador: 4. Superfície per espais lliures 

Definició: 

Percentatge que representa la superfície destinada a espai lliure del total del sòl urbà. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*%
urbasolha
lliuresespaisha

=  

Valor actual 14,3% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ripoll 

Tendència Increment 

Observacions El valor mínim establert és del 10%. 
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D. Diagnosi estratègica 
 
3.1.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIPOLL ÉS UN MUNICIPI EMMINENMENT FORESTAL 
 
La major part de Ripoll (92,6%) és d’ús forestal, degut en part a la situació geogràfica del municipi i de 
les característiques geomorfològiques del mateix. Així doncs, la superfície urbanitzada ocupa únicament 
un 2,3% del terme municipal, i es troba situada majoritàriament a la zona de confluència del Ter i del 
Freser i a les vores d’aquests. És a dir, en zones de menor pendent (<20%). En aquestes àrees més 
planeres, i en molts casos pròximes als cursos fluvials, s’hi troben les superfície de conreus, les quals 
ocupen una extensió reduïda (4,7%), inferior a l’ocupada en anys anteriors. 
 
 

 EL CREIXEMENT URBÀ DE RIPOLL HA ESTAT DEGUT PRINCIPALMENT ALS HABITATGES 
PERIFÈRICS 

 
La superfície urbana de Ripoll, segons la superfície dels usos del sòl, ha crescut en 93,7 ha en els 
darrers 15 anys. El major increment l’han sofert les urbanitzacions, les quals han passat de ser gairebé 
inexistents (2,3 ha) a ocupar una extensió de 33,7 ha. En canvi el nucli urbà, a diferència de les 
urbanitzacions, ha crescut en un 73,5 %, i principalment en els anys 1987-1992, període en què va tenir 
lloc el principalment creixement del nucli urbà (66,6 %). 
Les zones industrials també han crescut considerablement, en 98,5% gràcies a la reserva de sòl per a 
polígons industrials. Tal i com succeeix en el creixement del nucli urbà, el principal increment de sòl 
industrial va tenir lloc en el període 1987-1992, anys en què va experimentar un creixement del 82,3%. 
 
 

 S’HA COMPLERT AMB LES PREVISIONS URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL DE 1984 
 
El Pla General de 1984 feia una previsió de 87,16 ha de sòl urbanitzable, de les quals únicament queden 
pendents d’urbanitzar el 21,5%, corresponents a les zones residencials de la Font del Sant i de la Torre 
(15,43 ha), i a les zones industrials dels polígons de Rocafiguera i Casanova 2 (3,83 ha). Així doncs, 
actualment només queda un 46% del sòl urbanitzable residencial i un 7% de sòl urbanitzable industrial 
lliure. 
 
 

 RIPOLL PRESENTA UN ÍNDEX BAIX DE SATURACIÓ DEL SÒL  
 
La relació entre el potencial urbà del municipi i el total de sòl municipal és baixa, és a dir, únicament el 
3,6% del municipi és urbà o és susceptible de ser-ho, segons el planejament vigent. No obstant això, cal 
tenir present, que el relleu del municipi dificulta o impossibilita la urbanització en determinades zones de 
més pendent. 
 
A més, segons el PTGC, i la nova Llei d’Urbanisme, és necessari que el creixement urbà dels municipis 
es basi en un creixement compacte i a partir del nucli central urbà i mai ocupant terrenys que tinguin un 
pendent superior del 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels 
nuclis existents. 
 
L’extensió de Ripoll que presenta un pendent inferior al 20% representa el 16% del terme municipal. 
D’aquesta superfície, cal tenir en compte que 244 ha són sòl urbà, 19 ha són sòl urbanitzable, 26 ha 
estan ocupades per aigua continental, i que part (1.803,87 ha) estan incloses en el PEIN. 
 
 

 EL GRAU DE COMPACITAT URBANA DE RIPOLL PERMET DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT 
DIÀRIA SENSE LA NECESSITAT DEL VEHICLE PRIVAT  

 
A partir del nombre d’habitatges del municipi de Ripoll el 2004 (5.140 habitatges) i la superfície de sòl 
urbà residencial (141,31 ha) s’ha calculat el grau de compacitat urbana, el qual s’estableix en 36,37 
habitatges/ ha de sòl urbà residencial. 
El resultat de l’indicador es troba en la franja compresa entre 30 -40 habitatges/ha sòl urbà residencial, 
fet que mostra es pot desenvolupar la vida quotidiana sense necessitat d’haver d’utilitzar l’automòbil per 
desplaçar-se i que Ripoll està dissenyat per poder moure’s pel municipi a peu o en bicicleta. No obstant 
això, les urbanitzacions perifèriques esdevenen una excepció, ja que dificulten l’accés al nucli urbà al 
peu. 
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 LA REVISIÓ DEL PG 84 IDENTIFICA LA NECESSITAT D’AMPLIACIÓ DEL SÒL 
URBANITZABLE RESIDENCIAL ACTUAL 

 
En els estudis previs realitzats a la redacció del POUM, s’ha estudiat el ritme de creixement del sòl urbà 
residencial en els darrers 20 anys. Tenint en compte el ritme de creixement dels habitatges en els darrers 
20 anys (70 habitatges/any), i la disponibilitat de sòl actual (25,54 ha) s’ha estimat que en els propers 12 
anys caldria ampliar el sòl urbanitzable actual d’ús residencial d’entre 9 ha i 17 ha. 
 
 

 PROCÉS ACCELERAT D’OCUPACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL 
 
El ritme d’ocupació del sòl industrial en els darrers 20 anys ha estat de 2,5 ha/any de promig en els 
darrers 20 anys, de manera que en sòl industrial, únicament resten 3,83 ha en sòl urbanitzable i 3,85 ha 
en sòl urbà. Aquest procés accelerat ha estat degut, en part, a la implantació d’activitats econòmiques no 
industrials en sòl industrial (el PG del 84 no diferencia les activitats industrials de la resta d’activitats 
econòmiques). Així doncs, s’ha calculat que el sòl industrial ocupat per activitats pròpiament industrials 
és molt menor, doncs en bona part dels polígons, un percentatge important d’activitats són no industrials, 
és a dir, destinades als serveis. 
 
La necessitat d’ampliació horitzontal de les activitats, el canvi d’ubicació de certes activitats que fins al 
moment no era òptima, etc. ha contribuït al consum de sòl. No obstant això, no tot han estat ampliacions 
sinó que cal tenir en compte el tancament d’indústries en el nucli urbà de Ripoll. 
 
El nou POUM, preveu nou sòl per a activitats econòmiques no industrials ,el qual s’ha estimat en unes 10 
ha, i en canvi pel què fa al sòl pròpiament industrial, s’opta pel concepte de polígon subcomarcal, el qual 
actualment està previst al municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
 

 ELS ESPAIS LLIURES COM A ELEMENTS ESTRUCTURADORS DE TERRITORI 
 
El nou POUM preveu mantenir i ampliar els espais lliures actuals d’acord amb els nous creixements 
previstos. Es conceben els espais fluvials com a elements estructuradors del municipi i es preveu la seva 
integració en un gran parc central (el qual abasta el parc botànic, passeig del Ferro, el riu, les seves ribes 
i les ampliacions d’aquests espais) on també permeti realitzar-hi activitats d’esport i de lleure, de manera 
que els espais lliures conformin una xarxa que garanteixi la interrupció dels sòls edificables. 
 
Actualment, les zones del municipi amb una menor extensió d’espais lliures és el nucli històric i el seu 
entorn. No obstant això, el sistema d’espais lliures és un 4,3% superior al percentage mínim establert, i 
així mateix, els metres quadrats de zona verda per cada 25 m2 de sostre edificable és superior al mínim 
exigit (5 m2/ 25 m2). 
 
 

 RIPOLL TÉ INSCRITES SIS EDIFICACIONS COM A BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL 
 
El municipi de Ripoll i la seva evolució al llarg de la història ha estat condicionada al monestir romànic de 
Santa Maria de Ripoll (segle IX), el qual fou l’origen del poble i un dels centres monacals més importants 
de la Catalunya medieval. 
 
L’inventari del Patrimoni Cultural Català ha catalogat una sèrie d’edificacions tant pel seu interès 
arquitectònic com arqueològic, de les quals, el castell de Llaés, el Catllar, la Masia Castellpalom, el 
Monestir de Santa Maria, la necròpolis de Santa Maria i la plaça del Monestir de Santa Maria de Ripoll 
han estat catalogats com a béns culturals d'interès nacional (BCIN), declarats per l’Administració de la 
Generalitat. 
 
El POUM, inclou el Catàleg de béns protegits que inclou les edificacions, paratges i altres béns amb 
valors específics de caràcter arquitectònic, històric, cultural, científic o paisatgístic. 
 
 
 
 

 L’ÀMPLIA XARXA DE CAMINS AFAVOREIX LA COMUNICACIÓ I LA DESCOBERTA DEL 
TERRITORI 
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A partir de l’inventari de camins de Ripoll realitzat des del Consell Comarcal del Ripollès, s’han identificat 
uns 244 camins, que entrelliguen el territori. Permeten la comunicació entre les masies aïllades i el nucli 
urbà, la comunicació amb els municipis veïns, i afavoreixen el coneixement del territori gràcies a que 
molts d’ells transcorren a la vora d’edificacions d’interès, d’elements paisatgístics i d’espais d’interès 
natural. 
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3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El sòl industrial ha crescut en un 98,5% en el període 1987-2002 

- L’índex de saturació del sòl és baix 

- Diverses edificacions de Ripoll estan catalogats com a béns culturals d’interès nacional 

- Ripoll gaudeix d’una àmplia xarxa de camins 

- Des de l’Ajuntament de Ripoll s’està revisant el Pla general de 1984 

- El nou POUM diferenciarà entre sòl industrial i sòl destinat altres activitats econòmiques 

- L’extensió d’espais lliures actual és superior al mínim establert 

- El grau de compacitat urbana de Ripoll permet desenvolupar l’activitat diària sense 
dependre del vehicle privat 

 
Punts febles 

- El major increment de superfície urbana que ha experimentat Ripoll ha estat degut a les 
urbanitzacions 

 
Oportunitats 

- Un 92,6% de la superfície de Ripoll és d’ús forestal. 

- Creació d’una xarxa d’espais lliures 

- La superfície urbanitzada ocupa un 2,3% del terme municipal. 

 
Amenaces 

- La superfície destinada al conreu ha disminuït en un 27,6 % en als darrers 15 anys. 

- Segons el planejament vigent, només queden 25,36 ha per urbanitzar, corresponents a sòl 
urbanitzable i urbà pendent d’urbanitzar. 

- Un 55,6% de Ripoll presenta un pendent <20%, apte per urbanitzar, segons la llei 
d’urbanisme 
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3.2. Biodiversitat i paisatge 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.2.1.Comunitats naturals i diversitat biològica 
 
3.2.1.1. La vegetació 
 
El municipi de Ripoll es troba en una de les comarques pirinenques catalanes, fet que determina que la 
població vegetal sigui pròpia de l’àrea submediterrània i de muntanya mitjana.  
 

Taula 6: Cobertes del sòl a Ripoll 
Cobertes del sòl Superfície (m2) % 

Aigües continentals 191.034 0,26 

Boscos clars (no de ribera) 519810 0,71 

Boscos de ribera 178.138 0,24 

Boscos densos (no de ribera) 58.059.343 79,10 

Conreus 10.389.044 14,15 

Matollars 1.281.434 1,75 

Plantacions de plàtans 0 0 

Plantacions de pollancres 0 0 

Prats i herbassars 433.489 0,59 

Roquissars 155.562 0,21 

Tarteres 0 0 

Vegetació d'aiguamolls 0 0 

Vies de comunicació 242.912 0,33 

Zones d'extracció minera 39.022 0,05 

Zones esportives i lúdiques 55.760 0,08 

Zones nues 532.202 0,73 

Zones urbanitzades 1.325.381 1,81 

Total 73.403.131 100 
Font: Cartografia de les cobertes del sòl del DMAH  i elaboració pròpia. 

 
Tal com es mostra a la taula de cobertes de sòl, els boscos representen al voltant del 80% de la 
superfície del terme municipal, els conreus disposen d’un 14,15%, els matollars, els prats i herbassars es 
troben sobre el 2,34%. La resta són àrees urbanitzades, infrastructures, rocallam i zones nues. 
 
Certs factors com l’alçada, l’orientació de les vessants de les muntanyes o l’acció antròpica, condicionen 
la distribució de les comunitats vegetals. En el municipi es poden diferenciar les següents zones: 
 
• Espais agroramaders: es localitzen bàsicament a cotes baixes i pròximes al nucli urbà de Ripoll i 

dels cursos fluvials del Freser i el Ter. Són zones amb forta incidència antròpica i representen al 
voltant del 15% de la superfície total del terme municipal.  

 
• Zones de vegetació de ribera: són presents als marges del Ter i del Freser i algunes d’elles es 

troben parcialment dins del nucli urbà de Ripoll. Tot i que la seva presència és minoritària, són 
zones que cal preservar per la seva importància en la conservació de l’ecosistema. La seva 
superfície està al voltant dels 178.138 m2. 
 

• Zones submediterrànies (regió eurosiberiana seca o de transició al mediterrani): són les que es 
troben a cotes baixes coincidint amb les valls. En aquestes zones es troben les pinedes, les 
rouredes, algunes fagedes i boscos d’escleròfil·les. Aquestes zones són les que ocupen la major 
part del territori (80%). 

 
• Zones subalpines (regió boreoalpina): són zones situades a cotes de més de 1600 metres on es 

troben pinedes de pi negre, avetoses i prats supraforestals. Cal tenir en compte que al terme 
municipal de Ripoll no hi ha zones amb cotes tant elevades. 
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3.2.1.1.1. Espècies vegetals més significatives i distribució 
 
• Espais agroramaders 
 

Pel que fa a les zones de conreus, els més típics són els conreus herbacis de secà, una coberta del sòl 
que representa el 14,15% de la superfície del sòl i la majoria d’ells es concentren a prop dels cursos 
fluvials del Ter i del Freser. Els cultius de conreus herbacis de regadiu són molt minoritaris (0,1%) i es 
troben localitzats en zones properes al nucli urbà. No hi ha constància de conreus llenyosos. Hi ha 
algunes zones de conreus abandonats. 
 
Els prats i herbassars ocupen una superfície de 433.489 m2 que és molt més reduïda que la dels conreus 
(10,3 km2). Els més freqüents al nucli urbà són els prats calcícoles mesòfils de terra baixa i de muntanya 
mitjana amb espècies com la Festuca nigrescens, Plantago media, Galium verum i Cirsium acaule. 
L’altre tipus de prat existent a la zona és el prat de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius). 
 
• Zones de vegetació de ribera 

 
Es tracta d’un dels ecosistemes més degradats degut a l’acció antròpica per la seva fragilitat i la 
proximitat dels nuclis urbans. Les espècies que s’hi poden trobar amb més freqüència en aquestes zones 
són el blada (Acer opalus), el vern (Alnus glutinosa), el til·ler (Tilia x europaea), el salze blanc (Salix 
alba), el pollancre (Populus nigra), l’avellaner (Corylus avellana), el boix (Buxus sempervirens) i l’arç 
blanc (Crataegus monogyna), el freixe (Fraxinus excelsior), el trèmol (Populus tremula). Al llarg dels 
cursos fluvials del Ter i el Freser hi ha diverses zones de sargars de Salix purpurea i Salix elaeagnos i 
altres bosquines. 
 
Com a exemple dels esforços realitzats per a la conservació d’aquestes zones, cal anomenar el projecte 
realitzat a l’any 2000 per la Fundació Natura amb la col·laboració d’empreses i institucions locals per tal 
de restaurar la riera de les Carboneres i un tram del Ter al seu pas per Ripoll. El projecte definia una 
sèrie d’actuacions amb l’objectiu de conservar els valors naturals de la zona, eliminar els impactes 
ambientals i paisatgístics i facilitar l’accés del públic a un itinerari naturalístic. 
 
• Espais forestals de zones submediterrànies 

 
Referent a les forests cal anomenar que a nivell comarcal hi ha sis espècies dominants. Dues coníferes: 
el pi roig (Pinus sylvestris) i el pi negre (Pinus uncinata); tres espècies de caducifòlies: el roure martinenc 
(Quercus humilis), el roure de fulla gran (Quercus petraea) i el faig (Fagus sylvatica); i una escleròfil·la: 
l’alzina (Quercus ilex). Aquestes espècies es poden trobar en comunitats senceres d’una sola d’aquestes 
espècies o en comunitats formades per la seva combinació. 
 
Pinedes 
 
L’espècie més comuna a la comarca i al 
municipi és el pi roig (Pinus sylvestris), amb 
una representació del 45% respecte el total 
d’espècies arbòries. Aquesta conífera, presenta 
una densitat de 1.008 peus/ha i la seva 
distribució es troba entre els 300 i els 1.900 
metres tot i que la major freqüència es troba 
entre els 600 i 1.800 m. Segons els estudis 
realitzats pel Centre de la Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF), la pineda de pi 
roig és el segon tipus de bosc amb major 
nombre d’hectàrees a Catalunya, tot i que s’ha 
produït una disminució de la seva explotació 
forestal pel que fa als boscos públics. És la 
comunitat amb més biomassa aèria total i amb 
més existències en volum de fusta amb 
escorça i carboni acumulat. 
 
En el cas del pi negre (Pinus uncinata), malgrat que sigui la tercera espècie amb més representació a la 
comarca, el seu creixement òptim es dóna a cotes d’entre 1.800 i 2.400 metres (tot i que la seva 
distribució real és més àmplia) i per tant, no és d’esperar trobar-lo dins dels límits d’un terme municipal 
que difícilment supera els 1.500 m i on predominen les pinedes de pi roig.  

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
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Figura 26: Distribució d’espècies a la comarca del Ripollès 
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El sotabosc de les pinedes és molt similar al de les rouredes. L’estrat arbustiu està format per espècies 
com l’auró blanc (Acer campestre), el tortellatge (Virbunum lantana), el lloreret (Daphne laureola), 
l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el sanguinyol (Cornus sanguinea) i el 
boix (Buxus sempervirens). 
 
Fagedes 
 
La segona espècie més comuna a Ripoll és el faig (Fagus sylvatica). Es localitza sobretot a la zona sud 
del terme municipal, als voltants del nucli urbà i augmenta la seva presència en direcció a Vallfogona de 
Ripollès (cap a l’est). A la comarca es tenen en compte gairebé 10 milions de peus d’aquesta espècie 
respecte els 36 milions que hi ha a Catalunya. Mostra una preferència per l’orientació nord i es troba en 
cotes d’entre 800 i 1.600 metres. Es tracta d’una espècie d’arbre caducifoli amb una fusta molt preuada. 
La seva distribució es va veure minvada degut a una sobreexplotació. Actualment es troba en expansió 
en detriment del pi roig a causa de la seva facilitat per regenerar en aquest tipus de boscos. Aquesta 
espècie també regenera relativament bé en boscos d’avetoses i de rouredes.  
 
L’estrat arbustiu i herbaci que presenten les fagedes són relativament pobres degut a la forta 
competència existent per la llum del sol que hi arriba. 
 
Rouredes 
 
Una altra espècie amb gran representació al Ripollès és el roure de fulla gran (Quercus petraea). A 
Catalunya hi ha 12,5 milions de peus, i quatre d’aquests es troben a la comarca del Ripollès.  
A nivell de Catalunya, el roure de fulla gran es troba com a espècie acompanyant del pi roig en gairebé 
700 ha, en unes 1.500 ha de fagedes i més de 1.300 ha d’alzinars. 
A la comarca, es distribueix majoritàriament a la zona que limita amb les comarques de la Garrotxa i 
Osona, entre els termes municipals de Ripoll i Vallfogona de Ripollès. La seva distribució és entre les 
cotes de 200 i 1.800 metres. Degut al seu ampli rang de distribució, entra en competència amb moltes 
altres espècies. 
 
El roure martinenc (Quercus humilis), és una espècie que representa un 8% de les masses forestals a la 
comarca amb 6.873.000 peus i ocupant una superfície de 4.602 ha. La seva distribució per cotes es 
troba entre els 200 i els 1.600 metres però l’interval de més freqüència és entre els 600 i els 1.200 
metres. En particular, la seva distribució al municipi es troba limitada a la zona est del terme municipal. 
Es tracta d’una espècie que regenera bé sota els vols de diferents espècies com el pinastre, el pi pinyer, 
la pinassa, el pi roig, el pi blanc, l’alzina surera, l’alzina i fins i tot el faig. Al terme municipal de Ripoll es 
troba com a acompanyant del pi roig en la majoria de zones. 
 
El sotabosc que presenten les rouredes és molt similar al de les pinedes. 
 
Alzinars 
 
L’alzina (Quercus ilex) és de les espècies amb menor representació a nivell comarcal (8%), tot i que és 
present a gairebé totes les comarques de Catalunya. Al municipi de Ripoll no presenten una distribució 
abundant tot i que es troben alguns petits alzinars associats a rouredes de roure martinenc a la zona de 
les Obagues de Puigbó, al sud-est del terme municipal. Aquesta escleròfil·la forma boscos molt densos 
poc permeables al pas de la llum, fet que dificulta el desenvolupament d’un estrat arbustiu dens i la 
presència d’espècies que necessiten llum, entre les que es pot trobar l’arboç (Arbutus unedo), el marfull 
(Virbunum tinus) i el bruc (Erica sp.). 
 
 
3.2.1.1.2. Espècies vegetals protegides 
 
La normativa catalana que regula la protecció de la flora a Catalunya és l’Ordre 5/11/1984 i l’Ordre 
28/10/1986. Segons la legislació, com a espècies protegides hi ha el boix grèvol (Ilex aquifolium), el teix 
(Taxus baccata), i la genciana groga (Gentiana lutea). 
 
El Decret 328/1992 de l’EIN de les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt no inclou 
cap espècie protegida ni tampoc la Directiva 92/43 d’Hàbitats. D’aquestes només s’ha confirmat la 
presència de l’orquídia sabatetes de Venus o esclops de la Mare de Déu (Cypripedium calceolus). 
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A part de les espècies protegides mitjançant una figura legal, cal anomenar les que es consideren rares i 
amenaçades a Catalunya i que són presents al municipi: 
 
Taula 7: Espècies rares i amenaçades a Ripoll 

Nom comú Nom llatí Distribució 
Llengua de cérvol Phyllitis scolopendrium Zones humides 

Teix Taxus baccata Exemplars plantats 

Boix grèvol Ilex aquifolium Abundant 

Roure de fulla gran Quercus petraea Obagues a les valls de Ribes i Camprodon 

Roure pènol Quercus robur Obagues properes al Ter entre Ripoll i La Ral 

Erable Acer platanoides Propi de boscos humits i de ribera 

Fals plàtan Acer pseudoplatanus Propi de boscos humits i de ribera 

Aliguer Virbunum opalus A la roureda de roure pènol 

Rapalassa Arctium lappa Al Ripollès i 2 punts més de Catalunya. Àmplia distribució per Europa 

- Aegopodium podagraria Àmpliament estesa per Europa però al sud del Pirineu només està al 
Ripollès 

Corona de rei Saxifraga longifolia Algunes roques ombrívoles de Llaers 

Gerani nuós Geranium nodosum Escàs i localitzat a taques de fageda amb heura 

Gasca Lithospermium oleïfolium Endemisme pirinenc. Només es troba en una zona del Ripollès i de l'alta 
Garrotxa 

Orella d'ós Ramonda myconi Algunes roques ombrívoles de Llaers 

Orquídia sabatetes de Venus Cypripedium calceolus Molt escassa, es desconeix si encara hi viu. Citada en un altre municipi 
de la comarca 

Font: Estudi del medi físic i natural del terme municipal de Ripoll per a la revisió del POUM. 2004 
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3.2.1.2. La fauna  
 
La fauna que es troba al municipi és de muntanya mitjana i mediterrània depenent de la zona d’estudi. 
En general es poden trobar espècies comuns a les comarques gironines.  
 
Al Ripollès s’hi troben espècies que es localitzen en indrets molt concrets com poden ser el mussol 
pirinenc (Aegolius funereus), el tritó pirinenc (Euproctus asper), la perdiu blanca (Lagopus mutus) o el 
picot negre (Dryocopus martius). 
 
De manera general s’hi troben tres espècies de grans ungulats que han aconseguit ser relativament 
abundants: el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama) i el cabirol (Capreolus capreolus). El porc 
senglar (Sus scrofa) s’ha estès àmpliament pel territori i provoca desperfectes a zones properes als 
nuclis urbans i a les zones agrícoles. 
 
Hi ha altres espècies més petites i abundants lligades a la majoria de boscos de la zona com el raspinell 
(Certhia sp.), el pica-soques (Sitta europaea), la mallerenga (Parus sp.) o la becada (Scolopax rusticola). 
 
A continuació es descriuen les espècies que es podran trobar en cada zona del municipi: 
 
• Espais agroramaders 
 

Les zones agrícoles s’utilitzen com a zona d’alimentació i cria. En les basses que hi ha a les zones 
agrícoles pertanyents a masies, abeuradors o conreus, s’hi poden trobar espècies com el tritó verd 
(Triturus marmoratus), la reineta meridional (Hyla meridionalis) i nombroses espècies d’odonats 
(Calopteriyx splendens, C. hemorrhoidalis, Platycnemis latipes, P. Acutipennis ). 
 
Referent als ocells, cal anomenar la presència d’aloses (Alauda arvensis), els pinsans (Fringillia coelebs) 
i la guatlla (Coturnix coturnix). En prats i pastures hi nidifiquen ocells com el cotoliu (Lullula arborea), la 
perdiu roja (Alectoris rufa) o l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). 
 
Alguns dels principals mamífers terrestres són el conill (Oryctaculus cuniculus), la llebre europea (Lepus 
europaeus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), el talp comú 
(Talpa europaea) o la mussaranya vulgar (Crocidura russula). 
 
Al sòl nu hi viuen aus representatives de l’ecosistema com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc 
(Bubo bubo), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el ballester (Tachamerptys melba) i la merla blava 
(Monticola solitarius). 
 
• Zones de vegetació de ribera 
 

Al municipi hi ha diverses espècies d’amfibis com el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo 
calamita), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) o el gripau puntejat (Pelodytes punctatus), tòtils 
(Alytes obstetricans), salamandres (Salamandra salamandra), granotes roges (Rana temporaria), i el 
llangardaix verd (Lacerta viridis). D’aquests, la salamandra és la més abundant en boscos humits, mentre 
que el gripau d’esperons, el gripau puntejat i la reineta (Hyla meridionalis), són les espècies més rares i 
amb distribució més reduïda i localitzada.  
 
Hi ha dues espècies de tortugues d’aigua, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga de Florida 
(Trachemys scripta), una espècie invasora. 
Referent a les serps, n’hi ha tres d’incloses a l’annex IV de la Directiva d’Hàbitats: la serp d’Esculapi 
(Elaphe longissima), la serp verd-i-groga (Coluber viridiflavus) i la colobra llisa septentrional (Coronella 
austriaca). Hi ha d’altres més comunes com la serp d’aigua (Natrix maura), la colobra llisa meridional 
(Coronella girondica), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Elaphe scalaris) o 
l’escurçó (Vipera aspis). 
 
En les aigües amb bon estat, hi són presents espècies com la bagra (Leuciscus cephalus), el barb comú 
(Barbus graellsii) com a endemisme ibèric i la carpa (Cyprinus carpio) en trams fluvials on la qualitat de 
l’aigua no és tan bona. A les rieres de muntanya més netes hi ha la truita (Salmo trutta fario) i el barb de 
muntanya (Barbus meridionalis). A banda d’aquestes també es poden trobar exemplars de truita arc-iris 
(Oncorhynchus mykiss) procedent d’antigues repoblacions, el barb cua-roig (Barbus haasi), el gobi 
(Gobio gobio), el barb roig (Phoxinus phoxinus), la perca (Perca fluviatilis), el peix sol (Lepomis gibbosus) 
i la perca americana (Micropterus salmoides). És important anomenar el conflicte que està patint el cranc 
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de riu autòcton (Austropotamobius pallipes-lusitanicus) degut a la invasió progressiva i les infeccions 
d’afanomicosi que està produint el cranc de riu americà (Procambarus clarkii). 
 
Associades als boscos de ribera es poden trobar espècies d’aus com la cuereta torrentera (Motacilla 
cinerea), la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el blauet (Alcedo atthis) 
inclòs en l’annex I de la Directiva Hàbitats, i la xivitona vulgar (Actitis hypoleucos). Les més abundants 
són l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus). També es pot trobar la 
rata d’aigua (Arvicola sapidus) com a micromamífer representatiu. 
 
• Espais forestals 
 

Referent a les espècies que viuen a les pinedes, cal destacar la presència d’ocells com la mallerenga 
emplomallada (Parus cristatus), el picot garser gros (Picoides major), el picot negre (Driocopus martius) i 
l’astor (Accipiter gentilis) com a depredador característic. En determinats boscos hi nidifica l’àliga 
marcenca (Circaetus gallicus). El gall fer també es troba en boscos de coníferes però viu en cotes més 
elevades. 
 
A les fagedes hi ha espècies d’ambients centreuropeus com l’aligot vesper (Pernis apivorus), el picot 
negre (Driocopus martius), la mallerenga d’aigua (Parus palustris), el pica-soques blau (Sitta europaea), 
el lliró gris (Glis glis) i el lepidòpter Aglia tau. Els invertebrats que hi viuen en aquest ambient són el 
banyarriquer del faig (Rosalia alpina), un coleòpter triquí anomenat Osmoderma eremita i l’escanyapolls 
(Lucanus cervus), una espècie rara gairebé desapareguda.  
 
Certs mamífers, com l’esquirol (Sciurus vulgaris) i el cabirol (Capreolus capreolus), són espècies que van 
ser reintroduïdes als anys 80. A la zona dels Bufadors de Babí, s’hi pot trobar una espècie d’aràcnid 
endèmic dels Pirineus Orientals: l’escorpí cec (Belisarius xambeui). També hi ha un lepidòpter endèmic 
com pot ser la graèlsia (Graellsia isabellae)  un endemisme ibèric. 
 
Malgrat els alzinars siguin poc comuns a la zona de Ripoll, s’hi troben ocells propis d’aquesta comunitat 
com el bruel (Regulus ignicapillus), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) o el mosquiter pàl·lid 
(Philloscopus bonelli). 
 
• Espais urbans 
 
Un gran nombre d’espècies de quiròpters habiten en diversos ambients del terme municipal. Algunes 
d’aquestes d’especial interès són el rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum), el rat-
penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), el rat-penat de musell llarg (Myotis myotis), el rat-
penat de musell agut (Myotis blythii) i el rat-penat de bosc (Barbastella barbastellus). 
 
A les zones urbanes hi trobem un gran nombre de tudons (Columba palumbus) establerts arreu del nucli 
urbà associats a la corresponent problemàtica degut al seu continu creixement poblacional. Des de 
l’Ajuntament s’ha dut a terme diferents iniciatives com la construcció d’un colomar o la realització de 
captures puntuals, aquestes però no ha tingut l’èxit esperat. 
 
Darrerament també s’ha constatat un increment de la població de gavians (Larus cachinnans) dins el 
nucli urbà amb la conseqüent problemàtica. 
 
També hi viuen ratolins casolans (Mus domesticus), gats domèstics (Felis catus) que habiten al carrer i 
d’altres espècies comuns a les zones urbanitzades. Cal esmentar que degut a la problemàtica que 
presentava el creixent nombre de gats domèstics al municipi es va realitzar una campanya d’esterilització 
de mascles. 
 
Un altre dels problemes que existeix amb la fauna urbana és el cas de l’increment de la població d’ànecs 
coll verd (Anas platyrhynchos), dels quals s’han arribat a contar aproximadament 50 exemplars dins del 
tram de riu que passa pel nucli urbà. L’augment d’aquesta població s’està produint des de que es van 
alliberar ànecs muts. És oportú afegir que una part important dels ànecs tenen propietari i que per tant no 
es pot considerar una plaga. 
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3.2.1.2.1. Espècies animals protegides 
 
En la determinació de les espècies de fauna vertebrada i invertebrada s’han tingut en compte si es 
troben incloses en alguna de les normes següents: 
 
- Decret 328/1992 pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural: annex IV, espècies estrictament 

protegides, 
- Conveni sobre la conservació de les espècies migratòries d’animals silvestres: annex I, espècies 

migratòries en perill i annex II, espècies migratòries que han de ser objecte d’acords, 
- Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d’Europa: annex II, espècies 

de la fauna estrictament protegides i III, espècies de fauna protegides, 
- Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals de la fauna i la flora silvestres: 

annex II, espècies que han de ser objecte de mesures de conservació dels hàbitats i IV, espècies 
animals i vegetals d’interès comunitari que requereixen una protecció estricta i, 

- Directiva 97/62/CE per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE: annex II, 
espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la conservació dels quals és necessari 
designar zones especials de conservació. 

 
A continuació es mostra una taula amb les espècies de vertebrats en relació amb la categoria de 
conservació a Catalunya segons el Catàleg de Vertebrats de Catalunya. Només es mostren les que 
actualment es troben més amenaçades: 
 
Taula 8: Espècies de vertebrats en relació amb la categoria de conservació 

Nom comú Nom llatí CVC DA DH Estatus a Ripoll 

Barb de muntanya Barbus meridionalis Vu  II R 

Bagra Leuciscus cephalus Vu   R 

Truita de riu Salmo trutta ssp. Fario Vu   R 

Lluert Lacerta lepida Vu   R 

Cabusset Tachybaptus ruficollis R   R 

Milà reial Milvus milvus R I  M 

Trencalòs Gypaetus barbatus EP I  V 

Esparver d'estany Circus cyaneus Vu I  M 

Gall salvatge Tetrao urogallus Vu I  V 

Perdiu xerra Perdix perdix hispanensis R I  R 

Corriol menut Charadrius dubius Vu   R? 

Mussol banyut Asio otus Vu   R 

Picot garser menut Picoides minor EP   ? 

Trobat  Anthus campestris R I  R 

Tallarol emmascarat Sylvia hortensis Vu   R 

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca R   R?M 

Llop Canis lupus Ex   Ex 

Linx  Lynx sp. Ex  II, IV Ex 

Turó Mustela putorius EP   R 

Ós bru Ursus arctos EP  II, IV Ex 

Rat-penat de ferradura gran Rhinolophus ferrumequinum Vu  II, IV R 

Rat-penat de ferradura petit Rhinolophus hipposideros Vu  II, IV R 

Rat-penat orellut Plecotus auritus Vu   R 

Rata negre Rattus rattus Vu   R 

Rata d'aigua Arvicola sapidus Vu   R 

Marta Martes martes Vu   R? 

Llúdriga Lutra lutra Vu  II, IV V 

Toixó Meles meles Vu   R 
Font: Estudi del medi físic i natural del terme municipal de Ripoll per a la revisió del POUM. 2004 
 
Dins dels invertebrats protegits de Ripoll s’inclouen algunes de les espècies més rares i amenaçades de 
Catalunya: 
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Taula 4: Espècies d’invertebrats amb la classificació en la Directiva Hàbitats. 

Nom comú Nom llatí DH 

Cranc de riu ibèric Austropotamobius pallipes lusitanicus = Astacus fluviatilis II, IV 

Escanyapolls Lucanus cervus II 

  Graellsia isabelae II 

Escorpí cec Belisarius xambeui   

  Lithobius altotyphlus   

  Molopidius spinicolis   
Font: Estudi del medi físic i natural del terme municipal de Ripoll per a la revisió del POUM. 2004 
Codificació de les taules: 
 
CVC: Catàleg dels Vertebrats de Catalunya. Categories de l’estat de conservació:  

Ex: extingida 
EP: en perill 
Vu: vulnerable 
R: rara. 

DA: Directiva 79/409, relativa a la conservació de les Aus. 
I ( espècies objecte de mesures de conservació dels hàbitats) 
II (espècies caçables).  

DH: Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestres, modificat per la Directiva 97/62. 
 II: espècies que han de ser objecte de mesures de conservació de l’hàbitat. 
 IV: espècies estrictament protegides 
 V: que poden ser objecte de mesures de gestió 
Estatus:  
 R: reproductor 
 M: en migració 
 V: visitant habitual sense criar 
 Ex: extingit al Ripollès 
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3.2.2. Paisatge i elements paisatgístics singulars 
 
Al terme municipal de Ripoll hi ha diversos arbres i arbredes d’especial interès malgrat no estiguin 
protegits legalment. Alguns són arbres o arbredes centenaris que caldria protegir, ja sigui com a arbre 
monumental per la Generalitat de Catalunya o bé a nivell comarcal o local. Cal destacar que a Llaers es 
troba una concentració d’arbres centenaris, alguns dels quals són dels més vells de Catalunya. A 
continuació es mostra una taula amb els arbres o arbredes d’interès: 
 
Taula 9: Arbres i arbredes d’interès al terme municipal de Ripoll 

Indret Nom Nom científic 

Llaers Alzines de la Vila de Llaers Quercus ilex 

Llaers* Roureda de la Vila de Llaers Quercus humilis 

Llaers Alzina del Capelló Quercus ilex 

Llaers - El barretó* Fageda de Bonbac Fagus sylvaticus 

Llaers - El barretó Freixe de la Fageda de Bonbac Fraxinus excelsior 

Llaers* Boixeda de Llaers Buxus sempervirens 

El Bofí - Riera de Vallfogona Roure de Sant Vicenç de Puigmal Quercus humilis 

Estiulella - Can Noguera Roure d'Estiulella Quercus humilis 

Els Brucs - Ripoll Roure del Mir Quercus humilis 

Els Brucs - Ripoll Lledoner del Puig del Bruc Celtis australis 

La Barricona - Ripoll Roure de la Barricona Quercus humilis 

 

 
Hi ha altres zones d’interès destacable amb una superfície de 2.338 ha que també caldria tenir en 
compte pel seu interès. A continuació es troben descrites amb els hàbitats que inclouen i les espècies 
que s’hi poden trobar. 
 
Taula 10: Espais naturals remarcables a Ripoll 

Número Nom  Hàbitats Espècies 

1 l'Escala - Llastanosa - El Bofi 
fagedes, rouredes, alzinar, 
rocallam picot negre 

2 Obaga de Terrades, el Roig fageda picot negre 

3 Obaga de Sant Quintí fageda   

4 Muntanya del Catllar fagedes, rouredes 
tritó pirinenc, picot negre, gat 
salvatge 

5 Muntanya de Sant Antoni - Puigbó fagedes, rouredes picot negre, àliga marcenca 

6 Muntanya de Sant Bartomeu - els Cirers fagedes, rouredes   

7 Serra del Boix - Obaga de les Solses 
bosc higròfil roure pènol, tell, 
fagedes   

8 Muntanya de Sant Roc - Maiols fagedes, prats, bosc de ribera trió pirinenc, barb de muntanya 

9 Planes de Rama conreus corredor natural 

10 Pla d'Ordina i de Garona conreus paisatge 

11 Plans de la Querola conreus, prats paisatge 

12 Quintans del Batet, del Guixer i dels Cirers conreus, prats paisatge 

13 Planes del Solà - el Castellot - Sant Quintí conreus corredor natural 

14 
Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal 
Menut conreus paisatge 

15 
Riu Ter - Quintans de Terradelles - 
Llastanosa bosc de ribera fauna aquàtica 

16 Riu Ter: Agafallops - Sant Quintí bosc de ribera fauna aquàtica 

17 Turó de Terradelles - riera de l'Om bosc de ribera tritó pirinenc 

18 Riera de les Llosses bosc de ribera barb de muntanya 

19 Riera de les Carboneres bosc de ribera tritó pirinenc, barb de muntanya 

20 Riera de Cauvell - Tresplans bosc de ribera tritó pirinenc 

21 Riera de Caganell bosc de ribera barb de muntanya 

*  Arbredes 
Font: Estudi del medi físic i natural de Ripoll per a la revisió del POUM. 2004
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22 Riera de Maiols bosc de ribera tritó pirinenc, barb de muntanya 

23 Riu Freser bosc de ribera truita de riu, merla d'aigua 

24 Riu Ter, Font Viva a Mas d'en Bosch bosc de ribera truita de riu, merla d'aigua 

25 Riu Ter, nucli urbà bosc de ribera truita de riu, merla d'aigua 

26 Riu Ter, Sant Quintí en avall bosc de ribera truita de riu, merla d'aigua 

27 Quintans de Sant Bartomeu horts i prats paisatge 
Font: Estudi del medi físic i natural del terme municipal de Ripoll per a la revisió del POUM 
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3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals 
 
3.2.3.1. Espais d’interès natural 
 
Al municipi de Ripoll hi ha una zona inclosa al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). 
Aquestes zones es troben regulades per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos: 
- D'una banda, ha d'establir una xarxa d'espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i 

suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals 
del nostre país. 

- D'altra banda, el segon objectiu fonamental assignat al Pla consisteix en la delimitació i l'establiment 
de les mesures necessàries per a la protecció bàsica d'aquests espais naturals.  

 
L’EIN parcialment inclòs al terme municipal és de les Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-
Bellmunt. Aquest espai disposa d’un pla especial de delimitació aprovat definitivament al novembre de 
2004: 
 
• EIN SERRES DE MILANY-SANTA MAGDALENA I PUIGSACALM-BELLMUNT 

 
Es tracta d’un espai característic de la muntanya mitjana humida que abasta una superfície de gairebé 
16.000 ha (1.803,87 ha es troben dins el municipi de Ripoll) i forma part de l'extrem oriental de la 
serralada Prepirinenca. A la demarcació de Girona, els municipis que inclouen part del seu terme dins 
d'aquest espai són Riudaura, la Vall d'en Bas, Ripoll, Vidrà i Vallfogona del Ripollès. 
 
En el seu conjunt la zona està integrada per les serres de Milany, Santa Magdalena de Cambrils, 
Freixeneda, els Llancers i el Puigsacalm, Curull, Bellmunt i Bufadors. Pel que fa als límits naturals, al 
nord hi trobem les rieres de Vallfogona i de Riudaura, al sud els vessants meridionals de les serres de 
Bellmunt i Curull, a l'est els plans del Fluvià i de la Vall d'en Bas, mentre que a l'oest l'espai fineix en 
contactar altre cop amb la riera de Vallfogona i arribar a la vall del riu Ter.  
 
Figura 27: Mapa de localització de l’EIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC i del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
En relació a les variacions en alçada, aquestes se situen entre els 700-800 m de les cotes més baixes i 
els poc més de 1.500 m als indrets més elevats. En aquest sentit, el punt més elevat és Santa 
Magdalena de Cambrils, amb 1.547 m, al qual segueixen el puig Obiol (1.552 m), el cim de Milany (1.526 
m) i el Puigsacalm (1.515 m).  
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Entre els corrents d'aigua que drenen l'espai, hi destaquen la riera de Vallfogona, la de Riudaura, el Gurn 
i el Ges, aquest últim en una posició poc o molt central en relació al conjunt de l'àrea.  
 
Des del punt de vista geològic, els materials dominants són llims, gresos i margues que es dipositaren en 
un antic sistema deltaic ara fa uns 50 milions d'anys. Els fenòmens tectònics i els agents erosius han 
donat lloc a un relleu que es caracteritza per la presència de plans inclinats, els quals cauen 
sobtadament o formant uns grans esglaons.  
 
El clima humit de règim atlàntic dóna lloc a l'estructuració d'un paisatge i una coberta vegetal 
esplendorosos. Els boscos de caducifolis, representats en la seva major part per les fagedes, s'alternen 
de manera harmònica amb els prats i les pastures. L'element humà, així mateix, s'hi disposa en forma de 
petits masos i llogarrets perfectament integrats en el territori.  
 
Al cantó de les fagedes hi apareixen també altres formacions com són les rouredes, les avellanoses o les 
freixenedes. Les coníferes hi estan representades per les pinedes de pi roig, les quals poden formar 
boscos mixtos amb el faig. L'alzinar muntanyenc, que s'enfila fins als 900 m en alguns vessants 
assolellats. 
 
La fauna és també la típica dels ambients de muntanya mitjana humida, amb una significació important 
dels animals vinculats als ambients forestals i a les pastures. Igualment s'hi localitzen espècies 
característiques de la regió pirinenca, algunes d'elles amb efectius poblacionals força migrats al conjunt 
del país. 
 
Pel que fa a l'aspecte històrico-cultural són de destacar la parròquia romànica de Sant Bartomeu de 
Covildases (Vidrà), el santuari de la Mare de Déu de Bellmunt (Sant Pere de Torelló), l'església de Santa 
Magdalena del Mont i el santuari de la Mare de Déu de les Olletes així com els vestigis dels castells de 
Milany i de Curull, al capdamunt de les serres que els donen nom. 
 
Les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt tenen una gran tradició excursionista 
gràcies a les possibilitats que presenta. Per tal de conèixer convenientment l'espai, hom suggereix pujar 
fins al castell de Milany que s'accedeix des del poble de Vallfogona del Ripollès. El castell, del qual en 
l'actualitat només queden restes, és documentat ja al s. X. Una altra possibilitat de descoberta és 
l’ascensió del Puigsacalm, a l'extrem oriental de l'espai. La visió que s'obté sobre la comarca de la 
Garrotxa i la vall del Fluvià des del cim del Puigsacalm és excepcional. 
 
Aquesta zona incloent-hi l’espai natural de Savassona disposa d’un Pla Especial de delimitació aprovat 
definitivament el 30 de novembre de 2004 i publicat al DOGC nº 4286 del 23 de desembre de 2004. 
 
També cal anomenar que l’espai no ha incorporat cap Pla especial de protecció del medi natural i el 
paisatge. 
 
La gestió de l’espai de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt es comença a dur a 
terme mitjançant un consorci creat des de fa un any i mig que inclou totes les comarques que es troben 
dins l’àmbit del PEIN (Osona, Garrotxa i Ripollès) per tal de planificar l’espai sense la limitació que 
suposa la divisió administrativa i amb l’objectiu de potenciar els aspectes naturals i paisatgístics de 
l’espai.  
 
Un altre consorci que fa referència als espais naturals és el que es posarà en marxa a partir de 2006 
amb el finançament de la Diputació de Girona i que engloba tots els municipis de la comarca que es 
trobin total o parcialment dins de l’àmbit d’un EIN. Per a les actuacions concretes, el DMAH s’ocupa del 
finançament.  
 
A nivell comarcal, cal tenir en compte la proposta que hi ha actualment referent a la conversió de l’EIN de 
les capçaleres del Ter i el Freser en el Parc Natural Pirineu Ripollès amb dues zones excloses que són 
les estacions d’esquí de Vallter i Núria. Aquesta zona es reparteix entre els municipis de Queralbs, Ribes 
de Freser, Toses, Setcases i Vilallonga de Ter. 
 
3.2.3.2. Hàbitats continentals d’interès comunitari 
 
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats. L’objectiu general 
de la Directiva hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió Europea (UE), 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres. 
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La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades 
per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com 
seminaturals. 
La directiva defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats 
naturals, compleixin alguna de les següents característiques: 
• Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea. 

• Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea 
reduïda per pròpia naturalesa. 

• Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es troba la 
UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 

La Directiva diferencia els hàbitats naturals prioritaris dels hàbitats naturals d'interès comunitari, i els 
defineix com aquells habitats amenaçats de desaparició en el territori de la UE. La conservació dels 
quals suposa una especial responsabilitat a causa de la importància de la proporció de la seva àrea de 
distribució natural inclosa en el seu territori. 
 
A Ripoll hi ha representats 6 hàbitats 
d’interès comunitari. Els que ocupen una 
superfície més extensa són les fagedes 
calcícoles (841 ha) que es distribueixen 
majoritàriament a les obagues de la 
meitat sud del municipi.  
Els prats medioeuropeus seminaturals 
sobre sòl calcari són els que prenen el 
segon lloc pel que fa a la superfície 
ocupada (242,17 ha). La seva distribució 
és en forma de petites taques repartides 
al llarg de tot el terme municipal. 
 
Els altres hàbitats d’interès comunitari 
que es poden trobar a Ripoll però que 
presenten una distribució molt més 
reduïda són les alberedes, salzedes i 
boscos de ribera, els herbassars higròfils, 
les jonqueres i herbassars graminoides 
humits mediterranis, i finalment les coves 
no explotades pel turisme. 
 
Les alberedes, salzedes i boscos de 
ribera ocupen una superfície menor a 
una hectàrea localitzada a la riera de 
Vallfogona. Els herbassars higròfils es 
troben entre el polígon industrial de Mas 
d’en Bosch i la Rama en una zona 
propera a la llera del Ter amb una superfície de 48 m2. A la Serra del Boix hi ha una zona de jonqueres i 
herbassars graminoides amb 0,54 ha. Hi ha una cova no explotada pel turisme al Puig de Sant Jaume  
 
Les rouredes de pènol, les vernedes i les fagedes amb heura són tres tipus que mereixen una especial 
consideració al municipi de Ripoll: 
 
- Els marges obacs del Ter des de Ripoll fins a Camprodon formats per rouredes de roure pènol 

subatlàntiques i medioeuropees del Carpinion betuli són zones que necessiten protecció. La 
presència d’aquesta espècie va impulsar a incloure aquest tram de riu al llistat de Llocs 
d’Importància Comunitària de la Xarxa Natura 2000.  
 

- Les vernedes són uns altres dels hàbitats que cal conservar i que actualment ocupa una estreta 
franja dels boscos de ribera del municipi. Durant els darrers anys s’ha aconseguit recuperar aquest 
tipus d’hàbitats que estava en regressió. 
 

- Les fagedes amb heura (Geranio – Fagetum) de Ripoll és un dels altres hàbitats d’interès que 
necessita conservació degut a la seva escassetat i raresa. La seva distribució a Catalunya es troba 
localitzada al Ripollès i concretament a Ripoll.  

 

Figura 28: Hàbitats d’interès comunitari 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 
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3.2.3.3. Xarxa Natura 2000 
 
La Directiva hàbitats ha creat una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació 
anomenada Xarxa Natura 2000 (article 3 de la Directiva Hàbitats) que haurà de garantir el manteniment 
(o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies en la seva àrea de 
distribució natural dins el territori de la Unió Europea. 
 
Perquè un espai formi part de la Xarxa Natura 2000, cal que hagi estat catalogat com a ZEC (Zona 
d’Especial Conservació) i/o com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus).  
 
Els estats membres determinen les zones d’especial conservació (ZEC) basant-se en la Directiva 
d’Hàbitats. Prèviament, però, cal que la Comissió els classifiqui com a Llocs d’Importància Comunitària 
(LIC). 
 
Si una zona de la Xarxa Natura 2000 està catalogada com a ZEC, indica que és d’interès comunitari per 
a conservar els hàbitats de l’annex I i les espècies incloses en l’annex II de la Directiva Hàbitats. 
 
Per altra banda, les zones considerades ZEPA indiquen que l’interès en la seva conservació es basa en 
les aus de l’annex I de la Directiva d’Aus. Totes les ZEPA formen part de manera directa de la Xarxa 
Natura 2000, d’aquesta manera, es cobreix la mancança existent que suposa que l’annex II de la 
Directiva hàbitats no contingui les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus. 
 
Al municipi de Ripoll hi ha dues zones incloses a la Xarxa Natura 2000: 
 

⇒ El tram del riu Ter (ES5120019) que va de Sant Joan de les Abadesses a Ripoll. És una zona 
considerada Lloc d’Importància Comunitària (LIC). És una zona que en total té una superfície de 
359,7 ha. 

⇒ El Sistema Transversal Català (ES5110005) que coincideix amb l’EIN de les Serres de Milany-
Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt i que és una zona proposada per a Lloc d’Importància 
Comunitària. En total ocupa una superfície de 28.697,3 ha. 

 
Al 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar a informació pública l’ampliació 
proposada de la Xarxa Natura 2000. Aquesta ampliació afectava a la comarca del Ripollès amb 
l’ampliació de les zones següents: 
 
Taula 11: Zones d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. (2005) 
NOM ESPAI CODI  MUNICIPIS % MUNICIPI % DE L'ESPAI SUPERFÍCIE (ha) 

Setcases 23,9 52,7 1.174 

Queralbs 7,7 32,1 715 

Ribes de Freser 5 9,4 210 

Planoles 6,9 5,8 128 

Capçaleres del Ter i del Freser ES5120002-1 

Superfície total a la comarca 2.227 

Ribes de Freser 24,3 59,8 1.016 

Ogassa 12,8 34 578 

Camprodon 0,7 4,4 75 

Llanars 1,2 1,8 31 

Serra Cavallera-ampliació ES5120003-1 

Superfície total a la comarca 1.700 

Ribes de Freser 0,8 77,7 25 

Pardines 0,2 22,3 7 Serra Cavallera-Pardines ES5120003-2 

Superfície total a la comarca 32 

Camprodon 0,2 100 21 
Riberes de l'Alt Ter-Ritort ES5120019-1 

Superfície total a la comarca 21 

Gombrèn 26,9 35 1.164 

Toses 9,5 16,7 554 

Planoles 19,8 11,1 369 

Campelles 18,6 10,4 346 

Campdevànol 8,3 8,2 271 

Montgrony-ampliació ES5120024-1 

Superfície total a la comarca 2.704 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
77 

 

 

Gombrèn 10,9 72,8 469 

les Llosses 0,4 7,8 50 Rasos de Tubau ES5120027-1 

Superfície total a la comarca 519 

Ribes de Freser 2,7 90,7 113 

Campelles 0,6 9,3 12 Obagues de la Vall del Rigart ES5120028-1 

Superfície total a la comarca 125 

   SUPERFÍCIE TOTAL AL RIPOLLÈS 7.328 ha 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 
A partir d’aquesta taula se n’extreu que la superfície que 
conté l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 a la comarca del 
Ripollès és de 7.328 ha.  
Les zones que incrementen més la seva superfície 
catalogada dins de la Xarxa són les Capçaleres del Ter i el 
Freser i el Montgrony. Cal esmentar que el municipi de Ripoll 
no es veu afectat per aquesta ampliació  

Figura 29: Xarxa Natura 2000 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH
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3.2.3.4. Altres figures de protecció o catalogació 
 
3.2.3.4.1 Pla de recuperació del trencalòs 
 
Segons el Decret 282/1994 s’aprova el pla de recuperació del trencalòs a diferents comarques de 
Catalunya en les que aquesta espècies ha patit una regressió a partir del segle XIX. Actualment 
existeixen al voltant de 50 parelles reproductores a tots els Pirineus, un valor límit per tal que la població 
sigui genèticament viable. A Catalunya, el procés de regressió ha estat més fort i sobreviuen unes 15 
parelles de les que tan sols una tercera part es reprodueix amb èxit. És per aquest motiu la necessitat 
d’aplicar mecanismes de protecció tant amb mesures administratives com tècniques per evitar la 
desaparició d’aquesta espècie. 
 
La Fundació Territori i Paisatge, a través del suport que dóna al Grup d'Estudi i Protecció del Trencalòs 
(GEPT), també treballa per a la conservació d'aquest ocell emblemàtic i molt amenaçat. El projecte de 
seguiment del trencalòs es porta a terme als Pirineus, un dels últims reductes d'aquesta espècie i que té 
a Catalunya el 20% de la població europea. 
 
L’àrea destinada per a la recuperació de l’espècie comprèn tota la zona situada al nord de les carreteres 
C-149 (del límit comarcal amb el Berguedà a Ripoll), C-151 (de Ripoll a Sant Pau de Segúries) i C-153 
(de Sant Pau de Segúries al límit comarcal amb la Garrotxa). 
 
Tal com s’observa en el mapa següent, a l’est del nucli de Ripoll, el límit de la zona ve determinat pel Ter 
i a l’oest el límit és la carretera que va fins a les Llosses. 
 
Figura 30: Pla de Recuperació del trencalòs a Ripoll 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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3.2.3.5. Custòdia territori 
 
La xarxa de custòdia del territori (xct) és una organització sense ànim de lucre, constituïda formalment el 
març del 2003, fruit de la convergència de vàries organitzacions i persones que veuen la necessitat 
d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. 
 
La xarxa de custòdia del territori es constitueix com a organització de caràcter tècnic i divulgatiu per 
impulsar l’ús de la custòdia del territori, amb els objectius de facilitar informació, formació, qualitat, 
assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en favor de la custòdia. 
 
Les entitats de custòdia del territori són organitzacions que treballen en estreta col·laboració amb els 
propietaris de finques per assolir i mantenir acords de custòdia. Qualsevol propietari pot col·laborar en 
una iniciativa de custòdia amb una entitat. A més, les institucions públiques també col·laboren amb les 
entitats de custòdia, oferint-los el seu suports en acords de custòdia en el cas que l’entitat no disposi de 
recursos suficients. Les entitats poden actuar d’intermediaris en l’adquisició de finques de valor que 
esdevindran patrimoni públic. 
 
Entre aquestes entitats col·laboradores, n’hi ha que han realitzat projectes al municipi i a la comarca com 
per exemple la Fundació Natura, la Fundació Territori i Paisatge, el Consorci Alba-Ter entre d’altres. 
 
A la comarca del Ripollès hi ha 7 iniciatives de custòdia del Territori, tot i que cap d’elles es troba al 
municipi de Ripoll. Hi ha 3 iniciatives a Vallfogona de Ripollès, 3 a Les Llosses i 1 a Planoles. 
 
3.2.4. Gestió dels cursos fluvials, zones humides 
 
La majoria de l’ordenació, administració i finançament de les zones humides prové de la llei 46/1999 (que 
modifica la Llei 29/1985, de 2 d’agost) i incorpora noves fites referents a la protecció del Domini Públic 
Hidràulic (DPH) com la recuperació d’ecosistemes aquàtics i la normativa complementària. El DPH està 
constituït per les aigües continentals (tant superficials com subterrànies), les lleres de corrents naturals 
contínues o discontínues i els aqüífers subterranis. 
 
Les zones que delimiten el DPH són els marges. En aquests hi ha una Zona de Servitud de 5 metres 
destinada a l’ús públic i que està inclosa dins del que s’anomena Zona de Policia que consta de 100 
metres d’amplada. En aquesta superfície els usos del sòl i les activitats estan condicionades.  
 
Per tal de poder aplicar correctament i en la seva totalitat aquest règim és necessari el termenejament 
del DPH que encara s’ha de realitzar en determinades zones. Aquesta és una condició indispensable per 
tal d’assolir una gestió i protecció adequada dels espais fluvials.  
 
Per tal de poder realitzar aprofitaments o utilitzar els recursos de la Zona de Domini Públic Hidràulic es 
requereix l’atorgament de concessions o autoritzacions administratives. Les activitats subjectes a la 
sol·licitud d’aquestes autoritzacions són: 
 

⇒ Aprofitament d’àrids, de pastures i de vegetació arbòria o arbustiva 
⇒ Ús privatiu de les aigües 
⇒ L’establiment de ponts i passeres 

 
A les Zones de Policia també és necessària la sol·licitud de concessions per a les següents activitats: 
 

⇒ Alteració substancial del relleu natural del terreny 
⇒ Extraccions d’àrids  
⇒ Construccions de qualsevol tipus 
⇒ Qualsevol altre ús o activitat que pugui afectar el Domini Públic Hidràulic 

 
Finalment, a les Zones de Servitud serà necessària la concessió per a la plantació d’espècies arbòries. 
 
3.2.4.1. Zones humides 
 
Referent a les zones humides, cal destacar el pantà de Cal Gat ubicat en els plans del Guillot, una de les 
zones humides amb major diversitat de la comarca. La seva situació està entre Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses. El projecte de restauració de la zona ha estat dut a terme per la Fundació Natura per 
encàrrec del Consorci Alba-Ter. 
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És una resclosa al riu Ter que crea una zona amb una superfície de 15,4 ha. En aquest espai hi ha 
zones que tenen fins a 5 m de fondària i en canvi d’altres no sobrepassen els 20 cm. Amb aquestes 
característiques es facilitat l’establiment de gran quantitat de comunitats higròfiles, tant de macròfits 
submergits com de vegetació emergent i de ribera. 
 
Figures 31 i 32: Ubicació del pantà de Cal Gat entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses 

 

 
Font: Consorci Alba-Ter i elaboració pròpia a partir de mapes de l’ICC 
 
Hi ha canyissars i bogars que segueixen la vora de l’aigua i també una zona d’herbassars humits. La 
composició del bosc de ribera es basa en verns i salzes en comunitats ben formades (hàbitat d’interès 
comunitari 92A0). Les zones adjacents són camps de conreus i pastures. 
S’hi troben hàbitats naturals inclosos a l’annex I de la Directiva d’Hàbitats, així com una comunitat 
forestal de ribera ben estructurada. La fauna associada a aquesta zona és abundant i presenta una 
elevada diversitat. Els ocells que s’hi poden trobar són el bernat pescaire (Ardea cinerea), la polla d’aigua 
(Gallinula chloropus) i diversos anàtids. 
 
Els principals impactes que es detecten a la zona i que comprometen la conservació de l’indret són, en 
primer lloc la pressió ramadera i per altra banda, l’entrada d’aigua de poca qualitat procedent 
d’abocaments realitzats aigües amunt. Com a usos, cal anomenar que es realitza un aprofitament 
hidroelèctric de l’aigua i que s’utilitza com a zona d’abastament d’aigua per a usos urbans.  
 
Tot i ser una zona d’origen antròpic, és la zona humida amb major entitat a la comarca i que cal 
preservar. 
 
Hi ha una altra zona del municipi de Ripoll en què la Fundació Natura va realitzar un projecte al juny de 
2000 de restauració del Passeig del Aurons que inclou la riera de les Carboneres i un tram del Ter a 
Ripoll amb la col·laboració d’empreses i institucions locals com Malles del Ripollès, Fundació l’scola del 
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Treball del Ripollès, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Ripoll. Es tracta d’una zona de bosc de 
ribera que es trobava degradada a causa de la pressió antròpica exercida al llarg del temps.  
 
Al pas del Ter per Ripoll es troben espècies típiques de vegetació de ribera com poden ser el blada, el 
vern, el til·ler, el salze blanc, el pollancre, l’avellaner, el boix i l’arç blanc entre d’altres. També s’hi troben 
espècies com la merla d’aigua, el bernat pescaire o la cuereta torrentera.  
 
Els objectius de la restauració del bosc de ribera varen ser: 
 

⇒ La conservació dels valors naturals de la riera de les Carboneres 
⇒ L’eliminació dels impactes ambientals i paisatgístics existents 
⇒ Facilitar l’accés al públic de la zona amb un itinerari naturalístic per a vianants i adaptat per a 

invidents que mostrés la riquesa i la bellesa de la zona  
 
En termes de manteniment de les lleres, l’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme un seguit 
d’actuacions. Segons el Pla de Lleres Públiques 2004-2005 hi havia previstes dues actuacions al 
municipi: 
 

⇒ La neteja mecànica arreu de l’illa i aigües avall del pont del ferrocarril. La poda i tala de selecció 
dels marges, retirada de restes i trituració des del pont de Barcelona fins al pont de Calatrava. 

⇒ La poda i tala de selecció dels marges, retirada de restes i trituració des del pont de Barcelona 
fina al pont del ferrocarril. 
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3.2.5. Connectivitat funcional, social i paisatgística 
 
La diversificada configuració del relleu de la zona juntament amb l’extensa àrea de forest que hi ha, és la 
causa de què els corredors biològics no siguin passatges estrets a sobre d’una matriu urbana sinó que la 
comunicació es produeix en àmplies àrees. 
 
De manera excepcional, hi ha una zona en la que les infrastructures lineals juntament amb l’assentament 
del polígon industrial de Rocafiguera, han limitat la comunicació entre les muntanyes de Sant Roc i les 
del Catllar, permetent tan sols estretes franges de pas a les rieres. 
 
La fauna aquàtica també té uns corredors més estrets associats als cursos fluvials. Que un corredor sigui 
estret implicarà una millor conservació de la zona i una limitació dels usos que se’n puguin fer. Cal tenir 
en compte que una millor conservació no implica que esdevingui un indret intocable, simplement que 
presenti un bon estat per facilitar l’accés als animals que l’hagin de menester. Malgrat tot, aquesta és de 
les poques zones en què es limita la connectivitat natural. 

Segons l’estudi de medi físic i natural realitzat per a la revisió del POUM de Ripoll, les zones que tenen 
més interès en aquest sentit a escala supramunicipal són les següents: 
 

⇒ Plans de la Rama: La zona que comprèn des de Ribamala fins a la Barricona esdevé un espai de 
connectivitat entre el sub-Pirineu i el pre-Pirineu i més concretament entre els EIN de Serra 
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Figura 34: Plans de la Rama

Figura 33: Zona fragmentada entre Ripoll i Campdevànol 

Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Cavallera i el de la Serra de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt. A part de ser una 
zona de connectivitat, és la que té una plana agrícola més extensa al terme municipal.  

 
⇒ Sector de Terradelles i l’Escala. La zona que s’estén entre Can Villaure i la riera de Vallfogona és 

un espai de connectivitat per a unir les serres de Milany i les de Sovelles i Santa Margarida de 
Vinyoles. En aquest punt, el principal obstacle per a les espècies és la carretera amb determinats 
punts crítics d’atropellaments. 

 
Cal evitar l’aïllament dels espais naturals i afavorir la connectivitat entre aquests mitjançant l’estudi per a 
la ubicació ideal de passos de fauna en les zones on es preveu major freqüència d’aquestes. Cal tenir en 
compte que les zones on es produeixen major nombre d’atropellaments són indicadores de zones de pas 
freqüents i que és necessària una intervenció. 

 
 
3.2.6. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 
 
Com a impactes associats al sòl no urbà cal anomenar: 
 

⇒ L’accés rodat a les pistes forestals amb manca de regulació 
⇒ Activitats extractives en zones de domini públic hidràulic 
⇒ Abocaments directes a la llera del riu per part de determinats polígons industrials que encara no 

disposen de connexió amb la depuradora. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 
 
 

 

El 80% de les cobertes de Ripoll són boscos densos 

 
Cobertes del sòl a Ripoll 

 

 

Cobertes del sòl Superfície 
(m2) % 

Aigües continentals 191.034 0,26 

Boscos clars (no de ribera) 519810 0,71 

Boscos de ribera 178.138 0,24 

Boscos densos (no de ribera) 58.059.343 79,10 

Conreus 10.389.044 14,15 

Matollars 1.281.434 1,75 

Plantacions de plàtans 0 0 

Plantacions de pollancres 0 0 

Prats i herbassars 433.489 0,59 

Roquissars 155.562 0,21 

Tarteres 0 0 

Vegetació d'aiguamolls 0 0 

Vies de comunicació 242.912 0,33 

Zones d'extracció minera 39.022 0,05 

Zones esportives i lúdiques 55.760 0,08 

Zones nues 532.202 0,73 

Zones urbanitzades 1.325.381 1,81 

Total 73.403.131 100 

 
• Espècies vegetals més significatives 
 

- Espais agroramaders: Predomini dels conreus 
herbacis de secà (14,15%). 

 
- Zones de vegetació de ribera: zona més 

degradada per l’acció antròpica. Destaquen 
diferents espècies com són: el vern, el blada, el 
til·ler, el salze blanc, el pollancre i l’avellaner 
entre d’altres. 

 
- Espais forestals de zones submediterrànies: la 

comunitat més nombrosa és la pineda amb pi 
roig, seguida de les fagedes, les rouredes de 
roure de fulla gran (Quercus petraea) i roure 
martinenc (Quercus humilis) i els alzinars. 

 
• Fauna 
 
La fauna que es troba al municipi és de muntanya 
mitjana i mediterrània depenent de la zona d’estudi. 
En general es poden trobar espècies comuns a les 
comarques gironines.  
 
 
 
 
 
 

A Ripoll existeixen diferents espècies florals rares i amenaçades 

 
- Exsitència d’espècies rares i amençades sobretot en zones humides i de ribera i ales obagues.  
- presència d’un endemisme pirinenc, la Gasca (Lithospermium oleïfolium) planta que limita la seva 

ubicació a una determinada zona del Ripollès i de l’alta Garrotxa. 
- El terme municipal de Ripoll compta amb diversos arbres centenaris els quals es consideren dels 

arbres més antics de Catalunya. Destaca la zona de Llaers per ser una zona on s’hi troba una 
concentració important. 

 

Diferents espècies de vertebrats es troben catalogades per la seva conservació 

 
- Ripoll forma part de l’hàbitat de diferents espècies de vertebrats que es troben amenaçats a 

Catalunya. També hi són presents diversos invertebrats protegits, alguns dels quals són de les 
espècies més rares i amenaçades de Catalunya.  

 

Font: Cartografia de les cobertes del sòl del DMAH 
 i elaboració pròpia. 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
85 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espais dins de diferents figures de protecció i catalogació 

 
Espais protegits: 
 
• Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 

(PEIN): Serres de Milany-Santa Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt. Ocupa 16.000 ha de les 
quals 1.803 pertanyen al municipi de Ripoll 

• Xarxa Natura 2000: 
- El tram de riu Ter que va de Sant Joan de 

les Abadesses a Ripoll, és una zona 
considerada com Lloc d’Importància 
Comunitària (LIC), la qual té una extensió 
total de 359,7ha. 

- El Sistema Transversal Català que 
coincideix amb l’EIN de les Serres de 
Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-
Bellmunt, zona proposada per a Lloc 
d’Importància Comunitària. 

 

 
Espais catalogats: 

 
• Habitats d’Interès Comunitari: A Ripoll hi ha 6 

habitats d’Interès Comunitari d’entre les quals 
destaquen per la seva extensió les fagedes 
calcícoles (841 ha) i els prats medioeuropeus 
seminaturals sobre sòl calcari (242,17 ha). 

• Geòtops: Coll de Terradelles (272 ha) 
• Altres figures: 

- Pla de Recuperació del trencalòs: zona al 
nord de les carreteres de la C-149, la C-151 
i C-153. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existència d’espais amb interès connector 

 
• Zones d’interès connector a nivell supramunicipal: 
 

- Plans de la Rama: La zona que comprèn des de Ribamala fins a la Barricona esdevé un espai de 
connectivitat entre el sub-Pirineu i el pre-Pirineu i més concretament entre els EIN de Serra Cavallera 
i el de la Serra de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.  

- Sector de Terradelles i l’Escala: La zona que s’estén entre Can Villaure i la riera de Vallfogona és un 
espai de connectivitat per a unir les serres de Milany i les de Sovelles i Santa Margarida de Vinyoles. 

 

Catalogat (HIC-Geòtop)
18%

Protegit (EIN-XN2000)
30%

No protegit/catalogat
52%

Superfície del sòl protegida o catalogada

Font: Elaboració pròpia a partir de Cartografia de les cobertes del sòl del DMAH  
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C. Indicadors 
 

Indicador: 4. Superfície de sòl protegida o catalogada 

Definició: 

Percentatge de la superfície total del municipi que es troba sota una figura de protecció. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*

2
2sup% 








=

totalsm
protegitsmprotegidaerfície  

Valor actual 30% Protegit (EIN, Xarxa Natura 2000) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Departament Medi Ambient i Ajuntament de Ripoll 

Tendència - 

Observacions - 
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D. Diagnosi estratègica 
 
3.2.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 ELS BOSCOS DE RIBERA SÓN ELS ESPAIS MÉS DEGRADATS 
 
Els boscos de ribera es troben als marges del Ter i del Freser i en determinades zones de l’interior del 
nucli urbà. Es tracta d’espais amb una presència minoritària, però amb una gran biodiversitat. 
 
La majoria d’aquests boscos que es troben a l’interior del nucli urbà han estat degradats durant molt de 
temps, tant per la destrucció dels hàbitats com per la contínua pressió que s’exerceix sobre el medi 
mitjançant abocaments, extraccions o altres activitats antròpiques. Actualment es comencen a invertir 
esforços tant en la seva recuperació com en el manteniment de les lleres a través de diverses tipologies 
de projectes amb els que també s’implica a la ciutadania per tal de crear la consciència social sobre el 
medi natural i els seus valors. 
 

 L’EIN DE LES SERRES DE MILANY-SANTA MAGDALENA I PUIGSACALM-BELLMUNT NO TÉ 
APROVAT EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I EL PAISATGE 

 
L’EIN té aprovat el Pla Especial de Delimitació des de novembre de 2004. Una altra de les eines per tal 
de gestionar els Espais d’Interès Natural són els Plans Especials de Protecció amb els que es defineixen 
detalladament els límits i contenen les determinacions específiques per a la protecció així com les 
mesures de promoció i millora destinades a la població de les àrees rurals de cadascun dels espais. La 
promoció i tramitació d’aquests plans pot ser dut a terme pel Departament de Medi Ambient o per les 
entitats locals amb competències urbanístiques si el seu territori comprèn un espai determinat. 
Un dels entrebancs que es detecta en la gestió forestal dels espais naturals és la multipropietat. Per tal 
d’unificar la planificació i incrementar el poder de decisió, es creen associacions de defensa forestal i 
consorcis entre els propietaris forestals com és el cas del recent Consorci de l’espai de les Serres de 
Milany – Santa Magdalena i PuigSacalm – Bellmunt o les ADF’s. 
 

 HI HA ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL QUE NO DISPOSEN DE FIGURES DE 
PROTECCIÓ 

 
Hi ha arbres i arbredes al terme municipal que tenen un interès paisatgístic i que no estan inclosos en la 
declaració d’arbres monumentals ni en la declaració d’arbres d’interès local i comarcal. 
 
L’elaboració d’un catàleg d’arbres i arbredes monumentals i adoptar mesures per a la seva conservació 
és una bona eina per tal de tenir en compte aquests elements paisatgístics i promocionar-los com a 
zones d’interès natural. 
 

 HI HA ESPAIS SUSCEPTIBLES D’AFAVORIR LA CONNECTIVITAT QUE NO DISPOSEN DE 
SISTEMES DE GESTIÓ 

 
Hi ha espais que, malgrat la seva localització estratègica i la seva funcionalitat com a elements 
configuradors de paisatge i connectors ecològics no disposen d’eines de gestió per tal d’afavorir el 
procés i comprometen la seva efectivitat. La seva conservació i gestió és important tant per a les 
espècies animals com per a l’estructuració del territori com a paisatge mosaic. Cal remarcar que la 
configuració dels espais naturals de la comarca fa que les àrees de connectivitat no s’entenguin com a 
passeres estretes sinó com a àmplies zones de pas que acullen una gran biodiversitat. 
 
Alguns dels espais que presenten aquest interès són la Plana de la Rama, els plans de Sant Quintí, 
Rocafiguera, les darreres mostres del paisatge tradicional del fons de vall com la plana d’Ordina o el 
sector de Mas d’en Bosch. 
 
La conservació dels espais lliures configuradors del paisatge com poden ser les solanes afeixades també 
és interessant pel seu comportament d’element de contenció del creixement urbà i de zona de transició 
entre la trama urbana i el medi natural d’una manera permeable tant des del punt de vista ecològic com 
paisatgístic. 
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3.2.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El municipi conté una gran biodiversitat tant a nivell de flora com de fauna gràcies a la 
combinació del clima de l’àrea submediterrània amb el de muntanya mitjana. 

- La promoció de la participació ciutadana en projectes de recuperació i rehabilitació de 
zones amenaçades contribueix a la seva sensibilització. 

- La configuració del relleu juntament amb l’extensa àrea forestal fa que els corredors 
biològics no siguin passeres estretes sinó àrees àmplies. 

 
Punts febles 

- Els boscos de ribera han estat els espais més amenaçats per les activitats antròpiques. 

- Manca de regulació de l’accés rodat a les pistes forestals. 

- En alguns polígons industrials es produeixen abocaments directes a la llera del riu afectant 
a l’entorn. 

 

Oportunitats 

- El pla especial de protecció del medi natural i el paisatge per a l’EIN. 

- La creació de Consorcis i Associacions per a la gestió dels espais naturals. 

- Recopilació d’informació sobre arbres i arbredes monumentals o d’interès paisatgístic i 
natural. 

- Gestió dels espais agroforestals i dels espais lliures configuradors de paisatge que actuen 
com a connectors ecològics i paisatgístics. 

 

Amenaces 

- La superfície de boscos madurs i dels seus hàbitats associats es pot reduir a causa d’una 
manca de gestió. 

- Algunes estructures lineals poden limitar la connectivitat entre les muntanyes de Sant Roc i 
les del Catllar.  
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3.3. Riscos ambientals 

A. Memòria Descriptiva 
 
El risc és la probabilitat de que un fenomen pugui produir un dany sobre la societat. El risc té en compte 
dues components, la perillositat i la vulnerabilitat. La perillositat és la possibilitat que un procés produeixi 
conseqüències negatives i la vulnerabilitat és l’impacte que pot produir el fenomen sobre la societat, per 
tant: 
 

RISC = Perillositat x Vulnerabilitat 
 
Si també es tenen en compte els valors econòmics que suposa el risc, la fórmula queda així: 
 

RISC = Perillositat x Vulnerabilitat x Cost 
 
Els riscos ambientals es poden classificar en funció del seu origen, segons la classificació establerta per 
l’Oficina de Coordinació de les Nacions Unides per a Socors en Casos de Catàstrofes, en: 

• Riscos naturals: són aquells que no estan provocats directament per la presència o activitat de les 
persones, sinó per factors naturals com els geològics i els climàtics. Aquests, donen lloc a successos 
extrems de caràcter excepcional i poden originar situacions de perill. 

• Riscos tecnològics: són aquells que poden derivar de l’ús de tecnologies industrials. 

• Riscos antròpics: són aquells relacionats amb l’activitat humana, no inclosos en els apartats 
anteriors. 

La Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, regula els instruments de planificació de la 
protecció civil amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un 
marc territorial i orgànic adequat per afrontar-les. 

Mitjançant el Decret 210/99, s’aprova l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació 
dels plans de protecció civil municipals (Plans Bàsics d’Emergència, Plans d’Actuació i Plans Específics). 

Un municipi ha de tenir un únic pla d’emergència, el pla de protecció civil municipal, el qual conté els 
diferents documents que ha d’elaborar el municipi en funció dels riscos potencials als quals està exposat. 
Aquests documents variaran en funció dels diferents supòsits (nombre d’habitants, consideració de 
municipi turístic, presència de riscos especials segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya) que 
afectin al municipi.  

Els plans s’hauran d’adaptar als canvis i hauran de ser revisats cada 4anys. 

La disposició transitòria estableix que aquells municipis amb plans de protecció civil aprovats durant els 
anys 1997, 1998 i 1999 disposen de 2, 3 i 4 anys respectivament per adaptar-los al contingut que 
s’estableix en el Decret 210/99. 



 
90 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural 
 
3.3.1.1. Inundacions i avingudes 
 
Segons un estudi realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua per a la delimitació de zones inundables per 
a la redacció de l’INUNCAT de les conques internes de Catalunya del juny de 2001, es seleccionen 
determinats punts on es considera que hi pot haver un risc. Una vegada seleccionats, els punts/trams 
crítics objecte de l'àmbit d'estudi es classifiquen en funció del seu risc potencial. Aquest depèn 
directament del valor d’impacte, que es quantifica com el producte d’un valor associat a la gravetat i 
característiques dels danys produïbles per les inundacions, per un coeficient assignat a la probabilitat 
d’ocurrència. 
 
A partir de les dades obtingudes s’ha constatat que hi ha determinades zones del nucli de Ripoll que 
presenten un risc mig o alt a partir d’aquests paràmetres. Cal tenir en compte que la majoria d’aquests 
punts es refereixen a ponts que tenen consideració “crítica” degut a una insuficient capacitat hidràulica 
de desguàs. 
 
A continuació es mostra la taula amb les observacions de cada punt i el mapa on es recull la localització i 
el tipus de perill i afecció que presenten aquests punts crítics: 
 
Taula 12: Punts crítics de Ripoll inclosos a l’INUNCAT 

Nom Codi identificació Risc Observacions 
Pont FFCC TR-RL-01 Mig Pont del FFCC. 

A la confluència entre el Ter i el Freser a Ripoll, minva la capacitat de desguàs de la 
confluència degut al pont. Risc d’obstruccions contra els paraments i les piles en cas 
d’avingudes. 

Resclosa TR-RL-02 Mig Resclosa en el Ter situada aigua avall del pont del FFCC a Ripoll. 
Provoca una sobreelevació de la làmina d’aigua aigua amunt i un efecte col·lateral sobre 
el risc d’inundacions a la zona urbana de Ripoll. 

Ponts TR-RL-03 Alt Ponts d’en Macià Bonaplata i de la carretera d’Olot, sobre el Ter a Ripoll. 
Secció de desguàs insuficient. Risc d’embussament. La sobreelevació de la làmina 
augmenta el risc de desbordament sobre la zona urbana de Ripoll. 

Pont TR-RL-04 Alt Pont de la carretera de Barcelona sobre el Freser a Ripoll, aigua amunt de la 
confluència. 
Secció de desguàs insuficient. Perill d’obstruccions. Embussament i augment del risc 
d’inundació a la zona urbana del marge esquerre, en el casc antic de Ripoll. 

Punt 5 TR-RL-05 Mig Pont sobre el Ter a les Planes d’Adrall a Ripoll. 
Secció de desguàs insuficient. 

Punt 6 TR-RL-06 Alt A Ripoll el Ter disposa d’insuficient secció de desguàs en la zona de la Solana i la 
depuradora. 
Afeccions a zones industrials i edificacions aïllades. Càmping La Solana en zona 
inundable. 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 

Segons el mapa tots els punts indicats 
són punts negres exceptuant el número 
6 (TR-RL-06) que es tracta d’una 
afecció a una àrea situada al sud del 
nucli urbà. 
 
Els punts negres són zones de risc 
provocades per factors com la limitació 
que presenten les estructures 
arquitectòniques enfront d’una riuada 
degut a la seva secció inadequada o 
insuficiència hidràulica. 
 
L’àrea de color morat és un con de 
dejecció que encara es troba actiu o és 
inundable. 
 
L’àrea potencialment inundable del 
municipi ocupa gran part de la zona 
urbanitzada amb el que es produeix un 
increment important de la vulnerabilitat 

Figura 36: Mapa de localització dels punts crítics de Ripoll 

Font: Agència Catalana de l’Aigua
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i en conseqüència, del risc. 
En el mateix estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua es determinen les superfícies afectades per 
inundacions per als períodes de retorn corresponents a 50, 100 i 500 anys i l’àrea inundada per a t=50. 
La determinació d’aquestes superfícies s’ha realitzat a partir de la geomorfologia del territori. De tal 
manera que s’obté un mapa com el següent: 
 
Les zones vermelles corresponen a zones 
potencialment inundables amb un període de retorn 
de 50 anys. Aquesta superfície inclou la Zona Fluvial 
(ZF) que ve delimitada com la cota d’inundació de 
l’avinguda de període de retorn de 10 anys. En la 
franja o franges així determinades no és aconsellable 
permetre cap ús. Es considera que només podrien 
dur-se a terme tasques de manteniment de la 
vegetació destinades a afavorir-ne un creixement 
equilibrat i alhora, mantenir una capacitat hidràulica 
mínima. 
Les intervencions haurien de ser autoritzades i 
tutelades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Pel què fa a les infrastructures canalitzades, s’evitarà 
sempre que sigui possible el traçat per la zona fluvial. 
Cal apropar així la idea de què el domini públic 
hidràulic és una franja vital a respectar, allunyant la 
percepció del mateix com una franja verge 
susceptible d’actuar com a galeria de serveis. 
 
Les línies blaves representen els límits de l’àrea 
inundable amb un retorn de 100 anys. Aquesta zona 
actualment es correspon amb el que s’anomena 
Sistema Hídric (SH) de protecció fluvial. 
 
En termes de planificació territorial caldria tenir en 
compte valors ecològics, naturals i espacials 
associats als cursos fluvials juntament amb les 
normes i recomanacions tècniques hidràuliques de 
prevenció per tal de reservar aquesta zona i no 
hipotecar-la. De moment i mentre aquesta planificació 
no estigui disponible el criteri que s’adopta per a la 
delimitació d’aquesta zona és la zona ocupada pel 
cabal de 100 anys de període de retorn.  
 
Mentre no hi hagi una definició des del planejament 
urbanístic, els usos permesos en el Sistema Hídric, 
fora de la Zona fluvial, serien els següents, restant 
expressament desaconsellat, per a l’establiment 
d’aquests usos, qualsevol construcció o moviment de 
terres que modifiquin sensiblement el perfil natural del terreny: 
 

- Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, vivers a l’aire 
lliure i conreus silvestres. No es permetran els hivernacles ni tancaments de cap classe entre 
parcel·les. 

 
- Ús industrial-comercial: zones verdes.  

 
- Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 

 
- Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, zones de 

descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, circuits 
d’excursionisme o d’equitació. La implantació d’aquestes activitats recreatives no haurà de 
suposar, en cap cas, l’alteració significativa de les condicions naturals dels terrenys afectats. 

 

Àrea inundada per a t = 50

Línies inundació per a t = 50

Línies inundació per a t = 100

Línies inundació per a t = 500

t = període de retorn en anys

Figura 37: Zones inundables per a diferents períodes de retorn.

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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- Les estacions de bombeig, tant d’aigües residuals com potables, es podran situar en el SH, 
sempre que els accessos es localitzin a una cota en la que no es produeixi la condició 
d’inundació greu per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

- Les infrastructures canalitzades soterrades degudament protegides front a l’erosió en avinguda, 
només podrien autoritzar-se de forma excepcional i prèvia justificació com a única alternativa 
viable. No s’haurien d’autoritzar en cap cas, instal·lacions per al transport de productes que 
puguin representar un risc de contaminació del Domini Públic Hidràulic 

 
Les línies verdes representen els límits de l’àrea inundable quan el període de retorn és de 500 anys. 
Aquesta és la zona inundable (ZI) i en l’estudi per a la seva definició cal tenir en compte els aspectes 
històrics, geomorfològics i biològics per tal de determinar les avingudes històriques i l’afecció que varen 
produir així com les característiques geomorfològiques de les planes d’inundació i també les 
característiques de la flora i fauna de la zona i altres trets determinants de la zona inundable. 
 
Els usos que es proposen siguin permesos en la Zona Inundable, fora del Sistema Hídric, no van 
encaminats a preservar el règim de corrents, sinó a evitar danys importants. Concretament, es prenen 
les següents limitacions: 
 

- Les futures edificacions de caràcter residencial haurien de situar-se a una cota tal que no es 
produeixi la condició d’inundació moderada amb l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
Subratllar que la zona d’acampada de càmpings restarà fora de la zona d’inundació de 
l’avinguda de període de retorn 500 anys. 

- Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial haurien de situar-se a una cota tal que 
no es produeixi la condició d’inundació greu amb l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
Aquestes mateixes condicions caldria aplicar-les a les estacions depuradores d’aigües residuals 
(E.D.A.R.) de caràcter convencional i a les instal·lacions associades a estacions de tractament 
d’aigües potables (E.T.A.P.). En canvi, per a les EDAR de tipologia verda, l’únic condicionant 
serà el de situar-se fora del SH. A la zona inundable caldria prohibir instal·lació d’abocadors de 
qualsevol tipus. 

 
La zona inundable de Ripoll no presenta unes variacions destacables per als diferents períodes de 
retorn. Aquest fet es deu a què la geomorfologia de la zona de pas dels rius presenta uns forts pendents i 
mantenen les aigües confinades. Es tracta de zones encanonades.  
 
S’observa que les àrees en què la variació de la superfície per als diferents períodes de retorn és major 
es troben a l’interior del nucli urbà degut a la suavització del relleu fruit de l’activitat antròpica.  
 
Ripoll disposa d’uns talussos construïts a la zona de domini públic hidràulic marges dels rius per tal 
d’evitar que les inundacions puguin afectar a la població.  
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3.3.1.2. Risc sísmic i volcànic 
 
Segons els mapes de risc sísmic del Servei 
Geològic de l’Institut de Cartografia de 
Catalunya tota la comarca del Ripollès es troba 
dins de la zona 4, té un risc sísmic elevat i 
s’espera que la intensitat màxima en un 
període de 500 anys es trobi entre VII i VIII. 
 
Més concretament, s’ha determinat el risc 
sísmic per als municipis considerant l’efecte del 
sòl. La realització d’aquest mapa es 
confecciona a partir de les velocitats que 
assoleixen les ones S en travessar el sòl dels 
diferents municipis. Es classifiquen de la 
següent manera: 
 

⇒ Tipus R: Roca dura 
⇒ Tipus A: Roca compacta 
⇒ Tipus B: Sòl semicompactat tou 

 
En resum, com menys compactat estigui el sòl, 
més intensitat se li afegeix als terratrèmols 
potencials. 
 
Tal com s’observa en el mapa, Ripoll presenta 
un sòl de tipus B, és a dir, semicompactat tou 
amb unes velocitats de les ones S d’entre 150 i 
400 m/s i un risc sísmic d’intensitat VIII 
considerant l’efecte del sòl. 
 
Per avaluar la vulnerabilitat sísmica de la zona, 
es classifiquen les edificacions d’habitatges en 
funció de l’edat de la construcció, l’alçada i la 
situació geogràfica. També es determina la població que hi viu. Hi ha d’altres paràmetres que poden fer 
augmentar la vulnerabilitat com poden ser l’època de l’any, l’hora i el dia que succeeixi.  
 
Degut a la seva localització geogràfica, indicada en el plànol inferior, el municipi de Ripoll i la comarca 
del Ripollès es troben en una zona en la que els danys potencials són greus. Aquesta classificació de 
danys potencials indica que en cas que es produís un terratrèmol, el 40 % dels edificis tindrien danys 
moderats o greus. 

Figura 38: Mapa de risc sísmic considerant l’efecte del sòl

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

Figura 39 Vulnerabilitat sísmica. Danys a edificis

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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3.3.1.3. Risc geològic i d’erosió de sòls 
 
El risc geològic ve determinat per tres característiques del territori: 
 

⇒ La litologia dominant. Les que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals són les 
de domini argilós i els dominis rocosos fortament fracturats. 

 
⇒ La morfologia de la zona. La que facilita aquest tipus de fenòmens es caracteritza per ser 

accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i relleus elevats. 
 
⇒ Les característiques climàtiques poden afectar a les condicions físiques dels materials que 

constitueixen el subsòl i solen associar-se a fenòmens de gel-desgel i pluviometries elevades. 
 
Cal tenir en compte que el municipi de Ripoll té la majoria de les àrees urbanitzades en les terrasses 
fluvials del quaternari. Aquestes zones contenen materials no consolidats que poden presentar 
determinats problemes d’inestabilitat per la seva estructura o pel seu grau de compactació com poden 
ser les zones on hi ha predominància de roques evaporítiques com els guixos que produeixen problemes 
per col·lapse. El sòl que es troba en zones fluvials estarà saturat d’aigua en determinades èpoques de 
l’any, fet que pot ocasionar problemes en les edificacions. 
 
A causa dels forts pendents existents de manera general arreu del municipi, l’erosió del sòl és un risc 
inherent a les zones muntanyoses del terme municipal. Per tal d’evitar aquest fenomen, en determinades 
zones de Ripoll s’han construït terrasses amb finalitats agrícoles per tal de reduir el pendent i l’acció de 
l’erosió. El risc geològic es pot classificar en tres graus: 
 

⇒ Zones amb problemes d’inestabilitat geològica, que cobreixen el 2,5% del territori. 
⇒ Àrees amb problemes potencials d’estabilitat associats als forts pendents (>50%), que cobreixen 

el 35% del municipi. 
⇒ Àrees amb formacions de substrat problemàtic per raons litològiques o hidrogeològiques de dos 

tipus (27,5% del territori): 
o Formacions no consolidades, aqüífers vulnerables a la contaminació que conté graves, 

llims o còdols 
o Formacions detrítiques potencialment inestables amb nivells de guixos solubles 

intercalats. 
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3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques 
 
3.3.2.1.Incendis forestals 
 
El municipi de Ripoll disposa de grans masses forestals amb un elevat recobriment arbori sobretot a les 
rouredes i a les fagedes. Malgrat tot, no s’han produït grans incendis gràcies al clima humit de la zona, 
però si que han tingut lloc alguns petits incendis degut a la combinació de certs factors com poden ser 
els estius secs juntament amb la freqüència de tempestes elèctriques o les negligències humanes. 
 
Tal com s’observa en el mapa del Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a 
Catalunya (INFOCAT), la major part del municipi de Ripoll es considera zona de baix risc d’incendi 
forestal amb gran nombre de taques amb un risc moderat tot i que té una elevada vulnerabilitat. Tan sols 
hi ha una àrea propera al nucli urbà de Ripoll on el risc és alt. 
 

Figura 40: Mapa de risc d’incendis a Ripoll. 

 

Figura 41: Models de combustibilitat a Ripoll

Font: Elaboració pròpia a partir de mapes del DMAH i de l’ICC

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Tot i no haver-hi molts incendis dins de la comarca del Ripollès en general ni del municipi de Ripoll en 
particular, els models de combustible més comuns que presenta el municipi són els del grups dels 
matollars, per als models de tipus 5 i 6. 
 
El model 5 està format per matollar verd i dens de menys d’un metre d’alçada, amb una quantitat de 
combustible d’entre 5 i 8 Mg/ha i el foc té un comportament de propagació per la fullaraca i la pastura. Es 
tracta de focs poc intensos. 
 
El model 6 és molt semblant a l’anterior però amb espècies més inflamables o amb restes de tallades i 
plantes més altes. La quantitat de combustible per aquest model es troba entre 10 i 15 Mg/ha. El foc es 
propaga pel matollar amb vents moderats i en cas de vent fort, pot baixar a terra. 
 
Hi ha una part del territori que es correspon amb el model 2, pertanyent al grup de les pastures. Es 
caracteritzen per ser pastura fina, seca i baixa amb un recobriment de plantes llenyoses entre 1/3 i 2/3. 
disposen d’una quantitat de combustible d’entre 5 i 10 Mg/ha. Amb aquest tipus de model, el 
comportament del foc és de propagació a gran velocitat per l’herba.  
 
També hi ha zones amb models 8 i 9 que pertanyen al grup de la fullaraca. El model 8 és bosc dens 
sense matollar i amb fullaraca molt compacta. Disposa d’entre 10 i 12 Mg/ha de combustible. La 
propagació del foc es du a terme per la fullaraca i es tracta de focs superficials de flames baixes. El 
model 9 és semblant però amb fullaraca menys compacta. La quantitat de combustible en aquest cas 
està entre els 7 i els 9 Mg/ha. En aquest cas, el foc es propaga per la fullaraca més ràpidament, amb 
alçades de flama superiors i augmenta proporcionalment amb la velocitat del vent. 
 
Per tal de contribuir a la prevenció i extinció dels incendis que es puguin produir, la comarca del Ripollès 
disposa del que s’anomenen Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Són associacions formades per 
propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, les quals tenen com a 
principals objectius: 

⇒ L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.  

⇒ La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es 
dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb 
qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis 
forestals.  

⇒ Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions 
de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més 
gran.  

⇒ Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.  

⇒ Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infrastructura, xarxa de camins i punts 
d'aigua.  

⇒ Suport a l'extinció d'incendis forestal. 
 
L’ADF de Ripoll s’anomena Catllar-Montgrony, agrupa els municipis de Ripoll, Gombrèn, Campdevànol i 
les Llosses i va ser constituïda a l’any 1995. 
 
La taula següent mostra la superfície de la qual s’ocupa l’ADF i els municipis que hi ha inclosos dins de 
l’àmbit de treball. 
 
Taula 13: Agrupacions de Defensa Forestal del Ripollès 

Nom ADF Número ADF Municipi Superfície forestal Any constitució Municipis 
Ripoll 

Gombrèn 
Campdevànol 

Catllar-Montgrony 223 Ripoll 20.907 1995 

Les Llosses 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Els incendis que s’han produït al municipi de Ripoll mai no han tingut grans dimensions. Segons la base 
de dades dels incendis de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge, es poden observar 
els incendis des del 1968 fins a l’any 2004. 
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Taula 14 Registre d’incendis forestals a Ripoll. 1968-2001 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Dels 35 incendis ocorreguts al municipi, el més gran va ser al 1978 a Can Mir, al camí del repetidor de 
TVE, on es van cremar 133 ha. En la majoria de casos, les superfícies cremades es troben per sota 
d’una hectàrea degut al clima de la zona. 
 
La superfície total afectada en un període de 36 anys és de 351,33 ha i les causes presumibles per a 
gairebé tots els incendis són les negligències. 
 

PARATGE DATA INICI SUPERFÍCIE 
FORESTAL (ha) PARATGE DATA INICI SUPERFÍCIE 

FORESTAL (ha) 
Bufalalls i Vilardell 29/03/1968 20 - 30/07/1986 0,2 

Sant Bartomeu 04/02/1969 3 - 20/08/1986 0,6 

Gordan 09/02/1969 0,5 Can Noguera 14/02/1989 0,01 

El Calvari 27/02/1971 3 La Roca Morta 16/02/1989 0,5 

- 11/03/1972 2 Rama 18/10/1989 0,5 

Ctra. de les Llossas 13/04/1975 10 Finca La Caseta de Sadurní 11/03/1994 0,2 

Barraca de Pinilla 16/04/1975 8 Canal Vaula 15/03/1994 0,5 

Aguilera 28/02/1976 16 Sant Bertomeu 09/02/1997 0,1 

Torrents 02/03/1976 5 Can Blancot i El Catllar 04/09/1997 0,01 

El Punset 31/01/1978 4 El Catllar 05/09/1997 0,01 

Can Blancot 21/09/1978 1,5 EL MIR 18/03/1998 8,1 

Can Mir camí del repetidor TVE 27/11/1978 133 Rama 26/11/1998 0,2 

Rama 27/11/1978 3  El Roig   04/02/1999 0,2 

Nucli urbà 28/11/1978 5 Tamariu  04/02/1999 0,06 

Mas Terrades 12/05/1979 23 El Perer  12/02/1999 0,04 

Sant Roc 02/02/1981 17 El Clot  27/02/2000 0,2 

El Calvari 25/02/1985 5,5 Sant Bartomeu  08/04/2001 0,4 

Casadesús, Clarella i Molinou 15/04/1985 80    

   NOMBRE D’INCENDIS 35 
SUPERFÍCIE 

TOTAL 
AFECTADA 

351,33 
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3.3.2.2. Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies 
 
L’activitat industrial i urbana al municipi ha suposat la contaminació dels cursos fluvials degut a 
l’abocament dels efluents industrials sense depurar. A mesura que moltes de les empreses més 
contaminants que hi havia des de fa temps a Ripoll han anat tancant aquesta contaminació s’ha anat 
reduint. Cal tenir en compte que els polígons industrials de Pintors i Mas d’en Bosch no disposen de 
xarxa de col·lectors i aboquen totes les aigües directament al riu Ter a l’alçada del pont d’accés al 
polígon dels Pintors.  
 
A la xarxa de clavegueram i els col·lectors que recullen les aigües residuals urbanes s’han detectat 
deficiències que provoquen vessaments i pèrdues abans d’arribar a la depuradora. Aquest fet produeix 
una contaminació d’alguns punts concrets del nucli urbà. 
 
Tant al nucli de Ripoll com a les seves rodalies hi ha diverses fonts naturals on afloren les aigües 
subterrànies i on tradicionalment la gent ha anat a beure i omplir ampolles per al consum domèstic. Amb 
les analítiques realitzades els darrers anys s’han detectat nivells de coliformes i de nitrats massa elevats 
per al consum humà, fet que produeix que aquestes aigües s’hagin de considerar legalment no potables. 
 
La causa d’aquesta contaminació són les fonts que drenen aqüífers superficials situats sota camps de 
conreu en els que s’utilitzen fertilitzants, de vegades aigües residuals, i que estan produint una 
contaminació dels sòls a causa de l’excés de nitrats. Tot i que la zona no es considera vulnerable per la 
contaminació d’aquests i que de moment no existeix un risc greu per a la salut humana, cal tenir en 
compte de cara a un futur proper que l’ús d’aquests productes està augmentant i que és necessària 
l’aplicació de mesures preventives perquè són més eficients i menys costoses que les correctores. 
 
3.3.2.3. Activitats industrials, agrícoles i ramaderes 
 
En el moment que una indústria pateix un accident, s’activa el Pla d’Emergència Interior i informa a les 
autoritats per a què en cas que sigui necessari, activi l’anomenat Pla d’Emergència Exterior. Amb aquest, 
es posa en marxa la cadena que alerta a diversos actuants per tal d’intervenir-hi. 
 
Els PEE són plans especials de protecció civil, i es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals 
requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han 
d'elaborar d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la normativa. 
 
A Catalunya hi ha els Plans Especials d’Emergència Exterior davant del risc químic que afecta a les 
indústries. A la comarca no hi ha cap Pla d’Emergència Exterior aprovat. 
 
3.3.2.4. Transport de mercaderies perilloses 
 
El pla de transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) actualment es troba en tràmit de realització 
per la Universitat de Girona. 

Un cop homologat els diferents municipis afectats hauran de determinar, entre d’altres: 

⇒ Les rutes de mercaderies perilloses al municipi 

⇒ Les vies d’ordenació de trànsit de mercaderies perilloses, si n’hi ha 

⇒ Zones d’aparcament 

⇒ Els fluxos de mercaderies perilloses i els tipus de mercaderies transportades 

⇒ Àrees o sectors d’afectació i elements vulnerables 

 

Segons el TRANSCAT els tipus d’accidents es classifiquen en diferents categories: 

⇒ Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut no ha quedat afectat, ni pot quedar-hi. 

⇒ Categoria 1: Accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no hi ha 
afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 

⇒ Categoria 2: Accidents que malgrat són o poden ser importants, només poden afectar les 
persones, els béns i el medi ambient de l’entorn immediat. 
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⇒ Categoria 3: Accidents que a més de l’entorn immediat puguin afectar altres zones més enllà de 
l’entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d’especial interès ambiental. 

Pel què fa als criteris d’activació del pla, es considerarà situació d’alerta quan el contingut ha quedat 
afectat o pot quedar-hi però no hi ha hagut afectació a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 
Es considerarà situació d’emergència aquelles situacions que poden afectar les persones, els béns i al 
medi ambient. 
 
3.3.2.5. Altres riscos 
 
En cas que al municipi existís un tipus de risc concret que no es consideri especial, es podria elaborar un 
pla específic com a resposta per tal de mitigar els danys que pugui produir. Altres riscos poden ser 
contaminació atmosfèrica, problemes amb aigües superficials o subterrànies, ... 
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3.3.3. El Pla d’Emergència Municipal i els plans d’actuació 
 
L’Ajuntament de Ripoll va signar un conveni amb la Universitat de Girona per l’elaboració de la 
documentació que li és d’aplicació segons estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya i el Decret 210/99, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració 
i homologació dels plans de protecció civils municipals. Aquest Pla compren: 
 

⇒ Document bàsic del Pla d’Emergència Municipal. 
 
⇒ Ripoll presenta una elevada vulnerabilitat als incendis, i per tant és 

un dels municipis obligats a la realització del Pla Especial 
d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT). 

 
⇒ El Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya 

(NEUCAT), té una importància destacable a tota la comarca degut 
a la climatologia existent. Per a cada zona s’estableixen uns llindars 
de precipitacions en forma de neu depenent de diversos 
paràmetres, de manera que en superar-los, el pla es posa en 
funcionament. Els objectius del pla són: informar amb la màxima 
antelació possible del risc de nevades, afrontar les emergències 
amb una estructura organitzativa ben constituïda així com aplicar 
uns procediments d’actuació que augmentin l’eficàcia de la 
resolució de l’emergència i informar a la població de la situació i 
oferir consells i instruccions per minimitzar els riscs. 
En el cas particular del Ripollès, es registren com entre 10 i 20 dies 
de nevades, i es pot arribar entre 20 i 40 cm de neu. La vessant 
Nord de la comarca és la més afectada, mentre que la vessant Sud 
i en el municipi de Ripoll en particular, les afeccions són menors. 

 
⇒ El municipi presenta una intensitat sísmica igual o superior a 

VII amb un període de retorn de 500 anys segons el mapa de 
Perillositat Sísmica degut a què l’àrea pirinenca és una zona 
amb considerable activitat sísmica. Per aquest motiu es troba inclòs a la llista dels municipis que 
han de realitzar el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Els PAM formen part del Pla Especial 
d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 
⇒ Referent al risc d’inundacions, cal esmentar que l’Agència Catalana de l’Aigua ha impulsat un 

Programa de Xoc per a la Prevenció d’Inundacions a Catalunya en el que es pretén actuar sobre 
aquells punts que puguin suposar un perill d’inundació per tal que permetin un desguàs adequat. 
Els dos rius que travessen Ripoll es troben inclosos en el llistat de zones crítiques sobre les que 
s’ha d’actuar  

 
⇒ En la redacció del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) s’han 

determinats certs punts crítics en el municipi de Ripoll que es consideren zones inundables o que 
poden presentar problemes en casos d’avingudes. 

 
 

Figura 42: Mapa de risc sísmic 
a les comarques gironines 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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3.3.3.1. Organització municipal de la Protecció Civil  
 
Tal com es regula en el decret 210/99, el PEM ha d’establir la distribució de funcions i responsabilitats en 
cas d’emergència. Cal tenir en compte que en cas que s’hagin d’activar plans especials, no s’inclouran 
les persones que no pertanyin a l’àmbit municipal. 
A la taula es mostren tots els components que s’han d’organitzar per poder afrontar adequadament les 
possibles emergències que afectin al municipi: 
 

Taula 15: Distribució de funcions i responsabilitats 
Organització municipal 

Responsable municipal de l’emergència 

Coordinador municipal 

Cap del grup local 
d’intervenció 

Cap del grup d’ordre i 
d’avisos a la població 

Cap del grup local sanitari 

Cap del grup local logístic 
i d’acollida 

Consell assessor 

Representant municipal 
del Pla especial 

Comitè 
d’emergència 

Gabinet d’informació  

Grup local d’intervenció: 

Grup local sanitari 

Grup local logístic i d’acollida i suport 
Grups 
actuants 

Grup local d’ordre, avisos i evacuació 

Centre de coordinació municipal (CECOPAL) 

Centre receptor d’alarmes (CRA) 

Centre de comandament avançat (CCA) 

Centre de coordinació operativa territorial de 
Catalunya (CECAT GIRONA): 

Centres de 
coordinació 

Centre de coordinació operativa de Catalunya 
(CECAT) 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Risc d’inundació mig-alt a Ripoll 
- L’àrea potencial indundable ocupa gran part de la zona urbanitzada. 
 
- Punts amb risc d’inundació mig-alt degut a la insuficient capacitat hidràulica de desguàs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Risc 
Pont FFCC Mig 
Resclosa del Ter situada aigua avall del 
pont del FFCC 

Mig 

Pont d’en Macià Bonaplata Alt 
Pont de les carreteres Barcelona i Olot Alt 
Punt  sobre el Ter a les Planes d’Adrall a 
Ripoll 

Mig 

Insuficiènt secció de desguàs en la zona 
de la Solana i la depuradora 

Alt 

Elevat risc sísmic a Ripoll 

 
Ripoll presenta un risc sísmic d’intensitat VII-VIII en una escala d’entre el VI i VIII amb un sòl de tipus B, 
és a dir, semicompactat tou amb unes velocitats de les ones S d’entre 150 i 400 m/s. 
 

Construcció de terrasses per reduir l’erosió 

 
- Ripoll té la majoria de les àrees urbanitzades en les terrasses fluvials del quaternari. Aquestes 

zones contenen materials no consolidats que poden presentar determinats problemes d’inestabilitat 
per la seva estructura o pel seu grau de compactació. El sòl que es troba en zones fluvials estarà 
saturat d’aigua en determinades èpoques de l’any, fet que pot ocasionar problemes en les 
edificacions. 
 

- A causa dels forts pendents existents de manera general arreu del municipi, l’erosió del sòl és un 
risc inherent a les zones muntanyoses del terme municipal  

 
Risc d’incendis moderat 

 
- Segons el Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), el 

municipi de Ripoll es considera zona amb un risc d’incendi entre baix i moderat. 
- Des de 1968 a 2001 s’han cremat 351,33 ha, majoritàriament per negligències. 
 

La majoria de les fonts naturals són no potables 

 
- Presència de coliformes i concentració de nitrats massa elevats per a consum humà en l’aigua de 

fonts naturals 
 

Plans d’emergència d’aplicació a Ripoll 

- Pla d’Emergència Municipal. 
- Pla d’Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT), d’obligada realització degut a la vulnerabilitat 

del municipi. 
- Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT) 
- Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 
- Pla d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) 
 

Font: Agència Catalana de l’Aigua
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C. Diagnosi estratègica 
 
3.3.4. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 RIPOLL ESTÀ EN FASE D’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL  
 
L’Ajuntament de Ripoll va signar un convenir amb la UdG per tal d’elaborar el Pla d’Emergència 
Municipal, en el que s’inclou el document bàsic del Pla d’Emergència, l’INFOCAT, el NEUCAT, el 
SISMICAT i l’INUNCAT. Amb aquest document es determina el desplegament les actuacions i que s’han 
de realitzar en cas de produir-se una situació d’emergència.  
 
 

 RIPOLL TÉ BAIX RISC D’INCENDIS FORESTALS 
 
Ripoll no és un municipi on es produeixin grans incendis forestals tot i que presenta grans masses 
forestals contínues. El limitant principal de la quantitat d’incendis és el clima humit comú a tota la 
comarca que evita els períodes de sequera. Aquest tipus de clima juntament amb la inflamabilitat 
moderada i baixa que presenten els tipus de combustible existents ajuden a mantenir baix el risc de 
grans incendis. El 65% del terme municipal de Ripoll presenta models de combustible del tipus dels 
matollars amb menor càrrega de combustible (model 5), també hi ha zona de virosta (model 8) i 
herbassars (model 2). La gran majoria dels incendis que s’han donat al municipi han estat petits,  
 
Aprofitant aquestes característiques seria interessant concentrar els esforços invertits en la lluita contra 
el foc en eines de prevenció i gestió sense que sigui necessari l’increment de les eines d’extinció. Enfront 
a un gran incendi forestal les eines d’extinció no són suficients per garantir un bon resultat però les de 
prevenció redueixen el risc de que es produeixen i també en redueixen la velocitat de propagació.  
 
Cal tenir en compte que l’increment de les temperatures de manera global és un fet que en un futur 
proper podria incrementar el risc d’incendis a la comarca degut a l’increment dels períodes de sequera. 
Per a tal efecte cal gestionar els boscos de manera adequada per evitar l’acumulació de combustible i 
mantenir als nivells actuals el risc d’incendi. 
 
 

 EL MANTENIMENT DEL PERÍMETRE DE PROTECCIÓ PER LA PREVENCIÓ D’INCENDIS EN 
LES ÀREES URBANITZADES ÉS NECESSARI PER REDUIR-NE EL RISC 

 
Malgrat el risc d’incendi a la comarca sigui baix, tots els incendis que s’han produït han estat causats per 
negligències. Per tal de reduir el risc d’incendis és necessari el manteniment i la neteja de la zona de 
protecció i la de seguretat.  
 
Evitar l’acumulació de restes de vegetació, deixalles o qualsevol altre tipus de combustible que pugui 
facilitar l’inici o la propagació d’un foc cap a les zones boscoses en un radi de 25 m al voltant de les 
edificacions. 
 
 

 EL MUNICIPI DISPOSA D’UN PROGRAMA PER LA PREVENCIÓ D’INUNDACIONS 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha impulsat un programa de xoc per la prevenció d’inundacions a nivell de 
Catalunya per tal d’actuar en els punts o àrees on les avingudes són susceptibles de causar danys a la 
població. Es tracta d’un llistat en el que s’inclouen les zones i es proposen actuacions per tal de reduir-ne 
els riscos. A Ripoll hi ha 6 punts amb consideració de crítics que corresponen amb la majoria dels ponts 
que es troben a l’interior del nucli urbà. Tres d’aquests punts tenen risc mig i els altres tres presenten un 
risc alt.  
 
Cal esmentar que el riu Ter al seu pas pel nucli urbà està confinat mitjançant la construcció de talussos 
per tal d’evitar danys a la població en cas d’avingudes. 
 
 
 
 
 



 
104 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

 L’APLICACIÓ DE NORMES SISMORESISTENTS ÉS OBLIGATÒRIA DEGUT A L’ELEVAT RISC 
SÍSMIC 

 
Tota la comarca es troba dins de la zona 4, considerada de risc sísmic elevat amb intensitats màximes 
en un període de 500 anys d’entre VII i VIII. A més, de manera general Ripoll té un sòl semicompactat 
tou.  
 
Degut a aquestes característiques, totes les edificacions han d’incloure les normes sismoresistents a la 
seva estructura per tal de pal·liar els danys que pugui produir un sisme sobre la població. Les mesures 
que s’han d’aplicar es troben descrites al Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la 
norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02). 
 
 

 LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC ES VEU ENVAÏDA EN DETERMINADES ZONES DEL 
TERME MUNICIPAL 

 
La protecció de la zona de Domini Públic Hidràulic és necessària ja que en aquesta es desenvolupa el 
bosc de ribera i el risc que presenta l’edificació en aquestes zones és elevat. La definició de Domini 
Públic Hidràulic conté les aigües continentals tant superficials com subterrànies, els aqüífers subterranis 
a efectes de disposició o afecció de recursos hidràulics i les lleres de corrents naturals continus o 
discontinus; definits com els terrenys coberts per les aigües en crescudes màximes ordinàries.  
A part de la finalitat d’aquesta zona per a la protecció de la població enfront a les avingudes, també és 
una àrea interessant des del punt de vista ecològic tant pel que fa al bosc de ribera com per a la 
conservació i millora de la qualitat dels rius. 
 
Cal prendre mesures correctores per a les construccions situades en zones inundables per a un període 
de retorn de 100 anys i evitar nous assentaments en aquestes zones. 
 
 

 ALGUNES FONTS ESTAN CONTAMINADES PER NITRATS I COL·LIFORMES  
 
Algunes de les fonts del municipi que provenen d’aqüífers superficials es veuen afectades per la filtració 
de nitrats procedents d’activitats agrícoles. La realització d’analítiques d’aquestes aigües de manera 
periòdica és necessària per a la determinació dels nivells de contaminació, informar a la població del risc 
a què s’exposen i prendre mesures en cas que sigui necessari.  
 
L’aigua procedent de fonts d’origen evaporític no és adequada per al consum humà degut a l’elevada 
concentració de sulfats que presenta de forma natural. Tot i això, una part de la població que n’ha 
consumit de manera tradicional no ho ha deixat de fer. 
 
 

 RIPOLL TÉ ZONES SUSCEPTIBLES D’INESTABILITAT  
 
La morfologia del municipi, a part de condicionar el creixement de la taca urbana degut als elevats 
pendents, presenta moltes zones en les que una modificació de les vessants pot crear inestabilitats i 
augmentar-ne el risc. Per tal d’evitar aquestes situacions és necessària la limitació d’actuacions sobre el 
terreny com poden ser els moviments de terres o l’obertura de pistes. També cal tenir en compte que la 
geologia de les àrees urbanes està formada bàsicament per materials no consolidats d’origen col·luvial. 
 
Les principals zones on es poden produir inestabilitats són les zones amb pendents superiors al 50%, les 
zones amb problemes d’inestabilitat geològica i les zones amb substrats problemàtics per la seva 
litologia o geomorfologia.  
 
Algunes de les zones identificades com a risc geològic elevat són: l’obac de la riba esquerra del Ter 
localitzada aigües amunt de Ripoll, l’obac de la Vall de les Carboneres i l’obac de la riba dreta del Freser 
aigües amunt de Ripoll.  
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 RIPOLL TÉ UN RISC MIG PER ACCIDENT EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES 
PERILLOSES PER CARRETERA I FERROCARRIL 

 
El transport de mercaderies perilloses tant per carretera com per ferrocarril suposen un risc per a la 
població. Segons la normativa, els vehicles que transportin mercaderies perilloses per carretera estan 
obligats a prendre les circumval·lacions o desviaments que els facin passar per l’exterior del municipi. En 
el cas de Ripoll, aquests han de circular per la carretera C-17. Pel que fa al transport per ferrocarril, el 
risc que presenta en quant a localització és més elevat ja que passa pel centre del casc urbà. Cal tenir 
en compte que per probabilitats, el risc és superior en carretera. 
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3.3.5. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts forts 

- Ripoll està en fase d’elaboració del Pla d’Emergència Municipal per a incendis forestals, 
nevades, inundacions, terratrèmols i transport de mercaderies perilloses. 

- El risc d’incendis forestals és baix a la majoria del terme municipal 

- A l’interior del nucli urbà hi ha talussos per evitar danys per avingudes 

- L’aplicació de normes sismoresistents és obligatòria per a totes les edificacions 

- El 65% dels boscos tenen models de vegetació amb inflamabilitat moderada o baixa. 

 
Punts febles 

- Sis ponts del municipi es troben inclosos en el Programa de Xoc per la Prevenció 
d’Inundacions impulsat per l’ACA. És necessari actuar sobre aquests punts per reduir els 
danys que puguin ocasionar les avingudes. 

- S’han determinat fonts contaminades per nitrats i amb elevats nivells de col·liformes. 

- Cal respectar el perímetre de protecció per la prevenció d’incendis forestals al voltant de les 
àrees urbanitzades per tal de reduir el risc per negligències. 

- El transport de mercaderies perilloses per l’interior del municipi tant per carretera com per 
ferrocarril suposa un risc. 

 

Oportunitats 

- Com que és una zona on es produeixen petits incendis forestals, seria adequat destinar 
més esforços a la prevenció i a la gestió que a l’extinció. 

- Realització d’estudis geotècnics en noves edificacions i aplicació obligatòria de normes 
sismoresistents. 

- Evitar construccions en zones susceptibles d’inestabilitat ja sigui degut a les formacions 
litològiques del substrat, pels pendents o pel risc geològic de les zones. 

 

Amenaces 

- Hi ha edificacions que es troben en zones inundables. En algunes àrees no es respecta el 
Domini Públic Hidràulic. 

- Els moviments de terres i l’obertura de pistes poden produir inestabilitats en àrees 
considerades amb elevat risc geològic.  

- L’augment de les temperatures a nivell global podrà fer incrementar el risc de grans 
incendis forestals a la comarca a causa de les grans masses forestals contínues existent. 
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3.4. Mobilitat 
 
A Memòria Descriptiva 
 
3.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
3.4.1.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat 
 
La xarxa viària del municipi de Ripoll s’estructura en dos nivells: Xarxa supramunicipal (xarxa bàsica i 
comarcal), que comunica el municipi amb les poblacions exteriors, i la xarxa local que connecta les 
diferents zones del municipi. 
La xarxa viària supramunicipal, que comunica Ripoll amb altres municipis, està formada per les següents 
carreteres, les quals es representen en la figura que es mostra a continuació: 
 
- N 260: Aquesta carretera, anomenada eix pirinenc, fa la seva arribada al municipi per la part sud-est 

en el Km 115, i comunica Ripoll amb Olot passant per Vallfogona del Ripollès 
 

- N-152: Fa la seva arribada per la part est dels municipi, exactament en el km 108 del seu 
recorregut. Aquesta carretera comunica Puigcerdà amb el municipi de Ripoll, a on circula per l’oest 
del mateix com a variant fins a comunicar amb la C-17. 
 

- C-17: La C-17 s’inicia al sud de Ripoll, a on acaba la N-152, i comunica el municipi amb la comarca 
d’Osona.  
 

- C-26: Aquesta carretera entra al municipi per la seva part nord-est al km 195, i comunica amb Sant 
Joan de les Abadesses. Passat el nucli urbà de Ripoll, a l’altura de la colònia Santa Maria, la C-26 
va en direcció oest cap a Les Llosses. 

 
En l’esquema següent, apareix tot el tramat viari que comunica els municipis de la comarca del Ripollès. 
 
Figura 43: Mapa de carreteres comarcal 2004: 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de mobilitat. 
 
El Pla General de 1984, preveia la construcció de quatre variants diferents, entre les quals es troben 
executades el vial de circumval·lació oest de la N-152, el vial de circumval·lació sud (l’antiga C-150 ara 
convertida en N-260) i la ronda de Mas d’en Bosch. 
Actualment s’ha realitzat l’estudi informatiu dels nous elements de la xarxa viària programats com són la 
variant nord de Ripoll (variant de la C-26), la variant sud de Campdevànol i el desdoblament de la C-17. 
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A partir de les diferents alternatives plantejades, s’ha resolt amb la definició d’un nou esquema de la 
xarxa viària de Ripoll format per l’eix nord-sud pel corredor est i un eix est-oest pel coll de Baubs. 
3.4.1.2 Infrastructures en projecte 
 
El Planejament General de 1984, pretenia resoldre la continuïtat de les carreteres mitjançant la previsió 
de noves desviacions. 22 anys després, l’apartat de Sistemes de comunicacions viàries i ferroviàries, 
apartat que es troba dins del document d’Informació i diagnosi urbanística del municipi de Ripoll, redactat 
en el marc de la de la revisió del POUM, fa una reflexió sobre l’esta de totes aquelles infrastructures. 
 
Per una banda, s’hi troben els elements executats durant aquests anys: 
 
- Vial de circumval·lació oest de la N-152. 
 
- Vial de circumval·lació sud, variant de l’antiga C-150 (actual N-260). Aquesta s’ha executat tot i 

que no correspon exactament amb el vial proposat pel pla general. Aquesta via es coneix com  
Ronda de Castelladral. 

 
- Ronda Mas d’en Bosch: Aquest element va entrar en servei a l’any 1998, i fou previst a la revisió 

anticipada del sòl industrial aprovada definitivament el 1990. 
 
Existeixen moltes infrastructures que actualment s’hi troben en execució o en tramitació, a continuació 
s’adjunten aquests nous projectes. 
 

- Variant de la C-26 (Variant nord de Ripoll): Actualment es troba en fase d’estudi informatiu. 
Aquest estudi informatiu es limita a un tram, el comprès entre el polígon industrial Mas d’en 
Bosch i la zona de la Font del Sant, de la variant prevista al pla general entre aquella zona i la de 
la Casa Nova de Baix. L’estudi informatiu preveu tres alternatives, totes tres tenen l’inici en una 
nova rotonda prevista a la zona de la font del Sant on conflueixen la C-17, la N-152 i la carretera 
de Ribes. 

 
- Variant Sud de Campdevànol: La variant sud de Campdevànol està integrada com a part de 

l’Estudi Informatiu de la Carretera de Campdevànol a Gombrèn, conjuntament amb la resta de 
trams de la carretera, fins a Guardiola de Berguedà. En el terme municipal de Ripoll, l’estudi 
informatiu desenvolupa les previsions del PG84, que com s’ha dit preveu l’inici de la variant a la 
mateixa rotonda on acaba la variant de la carretera de Sant Joan de les Abadesses. 

 
- Desdoblament C-17: L’accés sud de Ripoll està integrat com a part de l’Estudi Informatiu del 

Desdoblament de la  C-17, conjuntament amb la resta de trams de la carretera, des de Masies 
de Voltregrà fins Ripoll. 

 
D’entre les valoracions que aquesta apartat realitza apareix el dubte que si l’esquema viari concebut fa 
més de vint anys, i no executat en la seva totalitat, sigui actualment el més idoni per  a resoldre la 
problemàtica del trànsit de vehicles i de les comunicacions viàries. 
L’augment que ha experimentat la circulació de vehicles durant les darreres dècades i els impactes 
negatius que la circulació ocasiona en el medi urbà fa aconsellable que com a mínim el trànsit de pas de 
l’aglomeració no discorri a proximitat de les zones urbanes, i menys les de caràcter residencial. 
 
A més a més, es demana des del punt de vista de les inversions en la millora o construcció de noves vies 
de comunicació viària l’adopció de models, estructures o xarxes que puguin garantir el seu servei a més 
llarg termini, sense necessita d’haver efectuar rectificacions degudes a la baixa qualitat del traçat. Es 
tracta d’evitar la construcció de carreters-variants que hagin de donar suport directe a creixements 
urbans determinats. 
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3.4.1.2. Mobilitat intermunicipal 
3.4.1.2.1. Mobilitat intermunicipal obligada 
 
La mobilitat entesa com els desplaçaments realitzats per moure’s d’un lloc a un altre, depèn 
principalment del motiu del desplaçament, del mitjà de transport, del sexe i de l’edat. La mobilitat 
obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o d’estudi, mentre que 
la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci. 
 
A partir de les Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant el padró municipal 
d’habitants, es pot extreure la informació derivada de la mobilitat obligada. Actualment, es disposa de les 
dades de les EMO realitzades cada 5 anys des del 1986. 
 
En els següent gràfics es representen els desplaçaments intermunicipals, o sigui els desplaçaments 
entre el municipi de Ripoll i altres municipis, exceptuant els desplaçaments a l’interior de Ripoll. 
 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
En el gràfic de l’esquerra es representa el nombre de moviments obligats totals intermunicipals, que 
tenen com a destí o origen el municipi de Ripoll. En els últims 20 anys, el nombre de desplaçaments s’ha 
quasi doblat (78%) mentre que durant els últims 15 anys l’increment de desplaçaments ha estat més 
moderat. 
 
La figura de la dreta, mostra els desplaçaments intermunicipals per motius de treball i estudi, on es veu 
que l’augment dels desplaçaments intermunicipals es deu a la mobilitat per motius de treball, mentre que 
per contra els desplaçaments intermunicipals per motius d’estudi en els joves de més de 16 anys han 
disminuït. 
 
La disminució en els desplaçaments de joves per estudis de batxillerat, universitaris o de formació 
professional és degut a que cursar aquests estudis comporta instal·lar-se permanentment en la ciutat de 
destí. 
 

Figura 46: Principals fluxes de mobilitat en el municipi de Ripoll.2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 45: Desplaçaments obligats en el municipi de 
Ripoll en funció del motiu de desplaçament (2001) 

Figura 44: Desplaçaments totals obligats en el 
municipi de Ripoll (2001) 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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En el període 1986-1996, el nombre de desplaçaments cap al municipi era superior als deplaçaments 
cap a fora del municipi, degut a que Ripoll, com a capital de la comarca, és un dels municipis amb més 
població, indústries i serveis educatius. Aquesta tendència però, canvia en l’any 2001 passant a haver-hi 
més gent que es desplaça cap a fora del municipi per motius de treball i estudi. 
 
A continuació es compara l’evolució del nombre de desplaçaments en aquests últims 20 anys, amb 
l’evolució de la població del municipi de Ripoll: 
 

Figura 47: Relació entre la població i el nombre de desplaçaments. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
En aquests 20 anys, tot i que la població ha patit una petita regressió del (7%), els desplaçaments 
intermunicipals s’han quasi doblat. Aquest augment pot ser degut a la necessitat de la població d’anar a 
altres municipis per treballar i estudiar. 
 
En la següent figura es mostren els punts d’origen i destí dels desplaçaments diaris cap al municipi de 
Ripoll i cap a altres municipis, per motiu de treball i estudi: 
 
Figura 48: Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
En termes generals, el municipi de Ripoll és exportador de desplaçaments, ja que un 57,5% dels 
desplaçaments totals es fan cap altres municipis. 
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Més de la meitat dels desplaçaments diaris cap al municipi de Ripoll, tant per motius laborals com per 
estudi són de la mateixa comarca, mentre que els desplaçaments externs es realitzen principalment cap 
a municipis d’altres comarques principalment per motius d’estudi. 
 
A continuació es mostren dues figures en les quals s’aprecia els principals orígens dels moviments des 
d’altres municipis i les principals destinacions en aquests desplaçaments diaris, ambdues per motius de 
treball. 
 
Figura 49: Orígens i destinacions de la mobilitat per treball. 2001. 
 

 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
El major percentatge a les dues gràfiques pertany pels desplaçaments a la resta de Catalunya, és una 
dada agrupada, que engloba moltes destinacions i orígens diferents però amb una baixa quantitat. En la 
següent figura únicament es representa els 10 principals municipis d’orígens i destinacions. 
 
Figura 50: Principals orígens i destinacions per motius de treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Per motius laborals els desplaçaments d’entrada procedeixen principalment de Campdevànol, Sant Joan 
de les Abadesses i Ribes de Freser, mentre que els desplaçaments de sortida a més de dirigir-se en 
aquestes mateixes 3 poblacions, també es realitzen a Barcelona, Vic i municipis d’altres comarques. 
 
Figura 51: Destinacions i orígens de la mobilitat per estudi. 2001. 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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A continuació es presenten els principals municipis de destí i origen dels desplaçaments per motiu 
d’estudi. 
 
Figura 52: Principals destinacions i orígens per motiu d’ estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
L’entrada al municipi de Ripoll per qüestió d’estudis sol ser de municipis de la comarca com: 
Campdevànol, St. Joan de les Abadesses o Ribes de Freser, però la sortida es realitza fins a capitals de 
província o comarca com Barcelona, Vic o Girona, totes aquestes ciutats amb molts serveis d’educació 
superior. 
 
Per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya els ha agrupat de la següent manera: 
 

Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc.  
Privat: cotxe, moto o bicicleta.  
Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 
 

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves modalitats 
combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el mateix mitjà de 
transport. 
 
En la gràfica següent figuren, el total dels desplaçaments per dins del municipi, a fora o des de fora cap 
al municipi, així es pot saber de tots els desplaçaments generats en l’àmbit territorial de Ripoll, quin  tipus 
de mitjà de transport que es fa servir, tant per desplaçaments amb motiu laboral com per motius d’estudi. 
 
Figura 53: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments. 2001.  

 
 
La utilització del mitjà de transport privat es fa 
cada cop més notable en els desplaçaments 
intermunicipals de Ripoll, el qual ha 
augmentat en un 122% des de la primera 
dada a l’any 1986. Per contra el transport 
col·lectiu ha sofert una disminució del 135% 
en aquests últims 20 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament es va realitzar un estudi per tal de millorar el servei del 
transport públic en àmbit comarcal. La següent taula està extreta d’aquest estudi, on es veu l’evolució de 
la utilització del transport col·lectiu i privat a tot el Ripollès. 
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Amb una mateixa base del 100%, en la figura de 
l’esquerra es compara l’increment de la utilització 
del transport privat en front del transport col·lectiu. 
A l’any 2001 el 90% dels desplaçaments 
intermunicipals per qüestió de treball o estudis es 
portava a terme amb transport privat, i la resta 
(10%) amb transport col·lectiu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gràfica següent, mostra els mitjans de transport desglossats per destinació i per motius de treball o 
d’estudi. 
 

Figura 55: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments desglossats 2001. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
L’àmbit laboral és el motiu que més desplaçaments intermunicipals genera i es dóna majoritàriament 
amb transport individual tant en l’entrada com en la sortida del municipi de Ripoll. En canvi el transport 
col·lectiu és majoritari pels desplaçaments cap a Ripoll en qüestió d’estudis. Una última dada significativa 
és la quantitat de desplaçaments que no s’apliquen a aquestes tipologies de desplaçaments. Aquestes 
són majoritàries únicament en els desplaçaments amb origen en el municipi de Ripoll cap altres 
municipis. 
 

A continuació es mesurarà el temps dels 
desplaçaments per anar a treballar juntament amb 
el temps de desplaçaments per anar a estudiar. 
 
La figura mostra que la majoria de desplaçaments 
totals són de menys de 10 minuts, però cal tenir en 
compte que dels 2.795 desplaçaments realitzats en 
menys de 10 minuts, 2.595 són desplaçaments per 
motius de treball mentre que només 200 
desplaçaments són per anar a estudiar. 
 
La progressió de la figura total mostra que a major 
quantitat de temps per desplaçar-se, menor és el 
nombre de desplaçaments. 
 Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Figura 56: Temps destinats per als desplaçaments totals 
2001 
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Figura 54: Comparació percentual en la utilització dels mitjans de 
transport. 
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Una dada important, és saber quina activitat desenvolupen aquelles persones que es desplacen per 
treballar per comprovar si existeix alguna tendència. Per això s’han emprat les dades de l’Institut 
d’Estadística Català, referents a la localització de l’ocupació per branques d’activitats amb dada de l’any 
2001. 
 
Figura 57 Tipologia de desplaçaments referent a l’activitat professional 2001. 

 
En la societat que ens ocupa, el sector primari 
compta amb molt pocs treballadors, ja que avui 
en dia la majoria de la població es dedica al 
sector secundari i principalment al sector 
terciari. El sector primari dedicat a l’explotació 
directa dels recursos naturals, com són la 
ramaderia i l’agricultura compta amb 69 
habitants del el municipi de Ripoll que hi 
treballen. 
Referent al sector secundari la població que 
resideix i treballa en el municipi és la gran 
majoria, tal i com succeeix en el sector terciari. 
 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

3.4.1.3. Intensitat de trànsit 
Per a conèixer l’impacte ambiental d’una carretera s’ha de tenir en compte la quantitat de vehicles que 
circulen per aquesta, la tipologia de vehicles, la velocitat, l’estat del paviment, etc.  
 
El paràmetre IMD (Intensitat mitjana diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que circulen per 
una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que circulen per una 
determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de vehicles i per sentit de 
circulació. 
 
El trànsit de les Carreteres que circulen per Ripoll es controla a través de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals), per la Diputació de Girona 
(carreteres regionals), i per el Ministerio de Fomento (carreteres nacionals) mitjançant diferents estacions 
de control de trànsit. Algunes de les estacions de control no es troben a Ripoll, però les dades 
obtingudes són representatives del trànsit que circula pel municipi. En la següent taula es mostren les 
IMD de les carreteres de Ripoll: 
 

Taula 16: Intensitat Mitjana Diària de la xarxa supramunicipal 
Ctra. Estació PK estació IMD %VP  Any 

N-260 Cobertura 114 740 6,21% 2004 
N-152  304-417 95,514 1.265 8,00% 2002 
C-17 179-17 92,237 11.599 9,80% 2004 
C-26 3-417 203,2 8.458 7,92% 2004 
GI-401 4-417 0 1.047 - 1997 
GI-402 303-417 1 437 - 1999 

p.k.: punt quilomètric. Vp: Vehicles pesants. 
Font: Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Fomento. 

 
Segons la taula anterior, la carretera amb més trànsit és la C-17, en el trajecte Ripoll – Barcelona. 
Aquesta elevada intensitat es deu als múltiples desplaçaments que es realitzen a Barcelona per motius 
de treball i estudi i també al transport de mercaderies des de la Ciutat Comtal, fins les capitals i municipis 
de comarca, és per això que el percentatges de vehicles pesants és el més elevat de totes les carreteres 
que arriben. 
 
La segona carretera amb més afluència és la C-26, amb recorregut Berga-Ripoll-Olot, aquesta carretera 
és un eix principal de la comunicació entre aquests municipis interiors, on també és importat el 
percentatge de vehicles pesants. 
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La N-260 té poca afluència en el seu recorregut Olot-Ripoll, perquè provablement es tendeixi a fer aquest 
recorregut per la carretera comarcal abans comentada. 
 
 
3.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
3.4.2.1. Parc mòbil 
 
L’índex de motorització relaciona el nombre de vehicles amb els habitants (índex de motorització = 
nombre de vehicles per cada 1.000 habitants), per la qual cosa és un índex que permet fer 
comparacions, sobre l’augment o la disminució de la possessió de vehicle entre els diferents anys. 
 
A l’any 2005 un total de 7.679 vehicles circulaven per les 
vies del municipi de  Ripoll, equival a 1 cotxe per cada 1,4 
habitants de Ripoll, ja que Ripoll en aquest any comptava 
amb 10.762 habitants. 
El percentatge més elevat de vehicles pertany a turismes. 
En la figura que es presenta a continuació es pot veure la 
distribució dels vehicles inscrits al municipi de Ripoll. 
 
Bàsicament, es tracta de dos grans grup, el de turismes 
que representa un 77% i el d’altres vehicles que són un 
14% del total, dins d’aquest últim grup trobem 
majoritàriament les motos. Els altres rangs són 
minoritaris, els autobusos, els tractors i remolcs arriben 
tot just a un 1% mentre que els camions representen un 7%. 
 
A continuació es presenta un gràfic on es pot veure l’increment del nombre de vehicles de turisme per 
cada 1.000 habitants. 
 

Figura 59: Index de motorització per turismes. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Consell Comarcal del Ripollès i l’ Institut d’Estadística de Catalunya 
 
En els 15 anys l’índex de motorització en el municipi de Ripoll, ha augmentat, passant de 357 vehicles 
per cada 1.000 habitants a 512. Aquest augment pot ser degut a moltes raons, ja que avui en dia existeix 
la tendència a tenir més d’un cotxe en els llars catalans, també la qualitat de vida ha canviat el que 
comporta destinar més temps a oci, per la qual cosa necessites desplaçar-te o inclòs l’augment de la 
mobilitat obligada per motius de treball majoritàriament. 
 
A continuació es presenta una taula on es pot comparar l’índex de motorització en diferents nivells 
territorials 
 

Taula 17:Comparació de l’índex de motorització 2004. 
 Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 

Ripoll 492,3 54,31 125,97 691,52 
Ripollès 485,7 69,83 166,2 750,32 
Catalunya 453,49 65,04 104,88 644,52 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Figura 58: Distribució de la tipologia de vehicles 2005.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En general Ripoll té un índex de motorització inferior al del Ripollès però superior al de Catalunya. 
Aquest fet és bastant lògic, ja que a nivell de Catalunya es té que contar que entren en les estadístiques 
capitals de província com per exemple Barcelona i allí l’índex és més baix, perquè molts habitants 
recorren al transport públic per desplaçar-se i no tenen cap vehicle propi o no tenen més d’un per llar 
com poden tenir zones més rurals, amb menys densitat de població i amb un transport públic més 
deficient. 
 
L’índex de motocicletes també és superior al de Catalunya, probablement per la mateixa raó, ja que en 
les ciutats més grans són més nombroses les motocicletes o ciclomotors que altres mitjans de transport. 
 
3.4.2.2 Intensitat trànsit intern 
 
No existeixen dades municipals sobre la Intensitat Mitjana Diària (IMD) dels carrers de Ripoll. Així doncs, 
les dades de IMD dels principals carrers del centre urbà de Ripoll s’han extret del treball de camp 
realitzat per DEPLAN. 
 
Per conèixer la distribució del trànsit d’alguns carrers de Ripoll, s’han realitzat aforaments manuals de 
vehicles en els diferents carrers i avingudes, per tal de calcular l’IMD. El treball de camp ha consistit en 
realitzar mesures manuals de 10 minuts, durant els dies 8 i 10 de novembre de 2006. No s’han fet 
aforaments durant les hores puntes, ja que el trànsit comptabilitzat durant aquests períodes no seria vàlid 
a l’hora de calcular la quantitat de vehicles diari. Així doncs, les mesures s’han realitzat en l’horari 
comprès entre les 9:00 – 14:00 hores i les 15:00 – 18:00 hores. 
 
En els aforaments s’ha controlat el pas de vehicles en els dos sentits de circulació, i s’ha distingit les 
categories següents: 
 

- Vehicles de pes inferior a 3,5 tones. 
- Vehicles de pes superior a 3,5 tones. 
- Motocicletes i ciclomotors. 

 
Els punts de mesura han estat escollits en funció de la seva importància d’entrada-sortida al centre urbà, 
zones residencials i urbanitzacions.  
 
A partir dels resultats obtinguts, s’ha extrapolat la intensitat mitjana diària (IMD) per tal de conèixer la 
intensitat de trànsit que circula diàriament per cada punt. L’extrapolació s’ha efectuat aplicant la 
metodologia del Centre d’Estudis del Transport Urbà (CETUR) de França, mitjançant la qual es multiplica 
el valor resultant del treball de camp per sis, per tenir els vehicles per hora, i per disset, obtenint els 
vehicles diaris i per tant la IMD. De totes maneres, s’ha de tenir en compte que es tracta de mostres 
puntuals i per tant els valors són orientatius. 
 
En la taula a continuació es mostra un resum de totes les dades recollides en el treball de camp les quals 
són la IMD total i el percentatge de vehicles pesats dels punts de mesura. 
 

Figura: IMDs de la xarxa viària local del municipi de Ripoll. 
 

PM Adreça IMD %Vp 

1 Crta. St. Joan de les Abadesses nº 82 5.508 3,7 
2 C/ Dr. Raguer nº 2 6.936 7,3 
3 Crta de Ribes de Freser nº 60 11.016 9,2 
4 C/ Bisbe Morgades nº 9 8.772 1,1 
5 C/ St. Jaume nº 3 - - 
6 Crta Ribes de Freser nº 11 13.464 3,0 
7 Pont del Raval - - 
8 C/Vinyes nº 26 408 0,0 
9 C/ Donya Estasia nº 5 - - 

10 Crta Olot nº 43 2.040 0,0 
11 Crta Barcelona nº 66 8.670 2,3 
12 C/ Progrés nº 23 7.038 7,2 
13 C/ Progrés nº 40 11.118 9,2 
14 Ronda Castellalar 10.302 10,3 
15 C/ Ramon Pellicer nº 74 714 14,3 
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16 C-17 (Direcció Vic) 12.444 7,3 
17 C/ Garrotxa nº 7 1.020 0,0 

- Carrers o vies peatonals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del treball de camp. 

A continuació es mostra la ubicació dels punts de mesura, segons els resultats del treball de camp: 
 
Figura: Ubicació punts de mesura dins del cas antic del municipi de Ripoll 
 

 
Font: Elaboració pròpia 
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La principal classificació que es pot portar a terme segons la Intensitat Mitjana Diària és la següent: 
 

 IMD > 10.000: Corresponent a les principals entrades i sortides del municipi que comuniquen 
Ripoll amb Campdevànol, Ribes de Freser o Vic. 

 IMD =10.000– 8.000: Corresponent als principals carrers del municipi de Ripoll, com és la 
carretera Barcelona, i accessos des d’altres municipis de la comarca, com per exemple Sant 
Joan de les Abadesses. 

 IMD 8.000-5.000: Carrers principals de Ripoll, com per exemple el carrer Progrés o la carretera 
de Sant Joan de les Abadesses. 

 IMD 5.000-2.000: dintre d’aquesta categoria s’hi troba la carretera d’Olot, via poc utilitzada degut 
a la millora de les comunicacions. 

 IMD <2.000: Principals vies amb una elevada densitat com per exemple el sector ciutat jardí. 
 
 
A continuació es mostra la classificació anterior mitjançat amb el que es coneix com l’ aranya de trànsit. 
 
Figura: Aranya de trànsit de Ripoll 

Font: Elaboració pròpia 
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La via amb una Intensitat Mitjana Diària més elevada és la que es la carretera de Ribes de Freser. Es 
varen realitzar dues mesures en aquesta via, una a la sortida del municipi, on hi ha doble carril, un per 
cada sentit, on es varen registrar 11.016 vehicles, i l’altra dins de Ripoll, on únicament hi ha un sentit 
d’entrada que desemboca al carrer Prat. Aquest últim punt, compta amb 13.464 vehicles diaris, la dada 
més elevada registrada. No obstant, ser una de les més transitades no suporta un elevat percentatge de 
vehicles pensants (3%). 
 
Respecte el percentatge de vehicles pesants, és el carrer Pellicer qui registra un major percentatge, tot i 
que degut a la baixa IMD que té, es creu que ha estat un resultat casual, per tant es considera que és la 
Ronda Castellalar, la via que concentra més afluència de vehicles pesants (10,3%). 
 
L’apartat de “Sistemes de comunicacions viàries i ferroviàries“ del document ”Informació i diagnosi 
urbanística del municipi de Ripoll”, redactat en el marc del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal, ja 
entreveu els principals problemes existents en la xarxa viària del municipi de Ripoll. Un bon exemple és 
el carrer Progrés amb una intensitat mitjana diària de més de 10.000 vehicles diaris. Segons aquest 
informe, aquesta via suporta un elevat trànsit de pas, amb l’agreujament que és una via amb unes 
característiques absolutament urbanes, com són l’amplada limitada, interseccions continuades, accessos 
als immobles d’habitatges i per tant resulta totalment inadequada per a desenvolupar aquesta funció. 
 
3.4.2.3. Xarxa viària 
 
3.4.2.3.1. Xarxa viària 
 
La xarxa viària del municipi de Ripoll es veu condicionada pel pas de dos rius pel seu terme municipal: el 
riu Freser que desemboca en el riu Ter. Un altre condicionant és el pas de les vies de tren amb 
destinació Barcelona-Puigcerdà. Aquests fets fan que en el municipi de Ripoll es generin unes trames 
urbanes pròpies d’una població que compta amb més de 10.000 habitants. 
 
Majoritàriament són les carreteres de caire comarcals, les que s’endinsen més en el nucli urbà, d’aquesta 
manera les més importants i més transitades són: la carretera Barcelona, la carretera d’Olot i la carretera 
de Ribes.  
 
A mesura que ens endinsem en el nucli urbà i més encara en el 
centre històric, els carrers s’estrenyen i la mobilitat és més dificultosa, 
és per això que aquesta zona delimitada entre la carretera de Ribes, el 
carrer Bisbe Morgades i el carrer Berenguer el Vell és zona peatonal, 
d’ús exclusiu per càrrega i descàrrega en un determinat horari i amb un 
temps limitat. Aquest fet ha permès substituir el paviment d’asfalt a 
llambordes, el qual és més agradable pels peatons.  
 
L’Ajuntament de Ripoll en el passat 2005 va posar en marxa un 
mecanisme per tal de que els usuaris de càrrega i descàrrega no 
poguessin estar més de mitja hora estacionats, va repartir entre els 
comerciants uns rellotges per controlar el temps que els repartidors 
feien servir. 
 
Tot i que aquesta zona peatonal del centre històric està correctament 
senyalitzada, s’ha detectat un excés de vehicles circulant per aquesta 
zona. 
 
Segons el Cap de Policia Local, en determinades hores hi ha uns punts concrets on el trànsit augmenta 
sobre tot a la perifèria del casc antic. 
 
Davant el problema de la intensitat de tràfic en el casc antic, es preveu que amb la construcció de la 
variant nord de Ripoll, aquest problema es veurà minvat. 
 
Tot el municipi de Ripoll presenta unes bones condicions de paviment i senyalització tant vertical com 
horitzontal, sent l’Ajuntament de Ripoll l’encarregat de mantenir i assegurar la bona circulació pel 
municipi. 
 
Un dels punts que representen una major incomoditat transitòria pel municipi de Ripoll és el pas a nivell 
per on circula la línia direcció Puigcerdà. Aquest es troba justament després de creuar el riu pel Pont de 
l’Arquet, que dona l’inicia a la carretera Barcelona. Es tracta d’un punt totalment senyalitzat amb 

Figura 60: Entrada peatonal al nucli antic

Font: Elaboració pròpia.
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semàfors i barreres que en un primer moment no representa cap perill però fa que el trànsit per aquest 
punt no sigui fluid. Aquest pas únicament és per vehicles, i davant el risc que pot presentar pels vianants 
es va construir un pas subterrani, el qual no es troba correctament senyalitzat, fet que afavoreix que la 
gent forania al municipi creuen les vies del tren. 
 
 
3.4.2.3.2. Aparcaments 
 
En el municipi de Ripoll hi ha 5 zones d’aparcament gratuïts que sumen 586 places. En la taula següent 
apareixen el nombre de places de cadascun i la distància al centre urbà. 
 
Taula 18: Nombre de places de pàrking 2004. 

Aparcament Distància al centre urbà Places 
Passeig del Ter 460 m 100 

Renfe 700 m 48+74 
Ordina 470 m 160 

Centre Cívic. Zona esportiva 600 m 60+30 
Can Guetes 300 m 114 

Font: Policia Local de Ripoll. 
 
A aquests cinc aparcaments s’hi suma un més situat al costat de la Pl. Josep Tarradelles, de propietat 
del mercat municipal, que es troba ubicat en aquesta plaça. Abans, estava obert al públic durant tot el 
dia, però actualment, únicament està obert en horari comercial. 
 
Per norma general tots els pàrkings es troben plens durant tots els dies 
entre setmana, menys el de Can Guetes, degut a que és una construcció 
molt recent i la població encara no està acostumada a utilitzar-lo, i hi ha la 
percepció que queda molt apartat del nucli urbà. 
 
En el municipi de Ripoll existeix una xarxa d’aparcament de zona blava (238 
places) que l’Ajuntament de Ripoll ha contractat a una empresa perquè 
gestioni. És per això que Servicios y Estacionamientos S.A (Granollers) 
s’encarrega del manteniment dels parquímetres i senyals al sòl, i de la 
recaptació que es fa del servei. El cos de la policia local per altra part 
s’encarrega de controlar la utilització del servei i posar sancions, en cas 
necessari. 
 
Una mesura cap la sostenibiltat ha estat la col·locació a finals de 2005 de 
plaques solars als 13 parquímetres que hi ha en el municipi. 
 
 

Figura 61: Parquímetre 

Font: Elaboració pròpia.
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3.4.2.4. Mobilitat obligada interna 
 
La mobilitat obligada interna, mostra els desplaçament dins del municipi per motius laborals i d’estudi. 
 
 

 

 
 
 
El nombre de desplaçament interns en el municipi de Ripoll, ha sigut i és més elevat que el nombre de 
desplaçaments intermunicipals. En el període de 1996 a 2001 ha disminuït en un 31% però tot i així es 
produeixen 100 desplaçaments més per dins del municipi. 
 
Els desplaçaments per motius d’estudi han disminuït considerablement, així com també passava en els 
desplaçaments intermunicipals, coincidint amb una disminució de la població en aquestes franges d’edat. 
 
Un altra dada molt característica és la disminució i posterior augment dels desplaçament per motius 
laborals entre l’any 1991 i el 2001. El 1996 es detecta una disminució d’un 12% i en la següent mesura 
(2001) es registra un augment d’un 9,4%. 
 
Respecte quin és el mitjà de transport majoritari 
per aquests desplaçaments, a continuació es 
presenta una figura, on s’aprecia que hi ha hagut 
grans canvis en la utilització dels mitjans de 
transports per als habitants de Ripoll. 
 
Una de les dades més significatives és l’augment 
del transport privat en aquest últim període 2001. 
Per contra el transport conegut com “altres” que 
majoritàriament es deu a no utilitzar cap tipus de 
transport sinó desplaçar-se a peu ha disminuït 
molt. En el 2001 només 14 persones confessen 
desplaçar-se diàriament a peu. I per últim, és 
destacable la disminució de la utilització del 
transport col·lectiu. 
 
 
 
 
L’elevada utilització del vehicle privat per desplaçaments per dins del municipi, va ser un fet que també 
es va detectar a la jornada de participació ciutadana, per la qual cosa hi ha una consciència del problema 
per part de la població. 
 

Figura 64: Mitjans de transport utilitzats per als 
desplaçaments 2001. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Figura 63: Desplaçaments obligats en el municipi de Ripoll 
en funció del motiu de desplaçament 

Figura 62 : Desplaçaments totals obligats en el municipi de 
Ripoll 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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3.4.2.5. Balanç de desplaçaments 
 
A les figures que es troben a continuació es pot veure el balanç final d’entrades i sortides del municipi de 
Ripoll, en forma de saldo de desplaçaments. 
 
Els desplaçaments generats en el municipi inclou aquells que s’originen en el propi municipi tant si es 
queden en el municipi com si marxen fora. En canvi els desplaçaments atrets són aquells que tenen la 
destinació en el propi municipi tant com si s’originen en el propi municipi com en un altre municipi. 
 
Figura 65: Saldo dels desplaçaments per motius de treball i estudi.  

 
Desplaçaments generats: Són aquells que tenen l'origen en el propi municipi, tant si es queden en el propi municipi com si se'n van 
fora 
Desplaçaments atrets: Són aquells que tenen la destinació en el municipi tant si tenen l'origen dins com fora. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
El comportament en les dues figures anteriors és diferent. Per una banda els desplaçaments per motius 
de treball, tenen un saldo negatiu en les tres últimes mesures, fet indicatiu que el municipi de Ripoll ha 
estat gran exportador de treballadors cap altres municipis. En canvi per a l’educació únicament la dada 
referent a 2001 aporta un saldo negatiu, és a dir, hi ha més estudiants que marxen a estudiar a altres 
municipis, preferentment a fora de la comarca. Aquesta dada contrarresta amb l’evolució seguida en els 
anys anteriors en els que Ripoll era un municipi atractor d’estudiants. 
 
A continuació s’analitzarà el grau d’autocontenció que es defineix com el percentatge de persones 
residents que treballen o estudien al mateix municipi i que, per tant, no s’han de desplaçar a altres 
poblacions per exercir la seva activitat. 
 

Grau d’autocontenció 
(any 2001) 

......................Num desplaçaments interns................... *100 
           Num. Desplaçaments des del mpi. i cap al mpi. 
 

 
En el municipi de Ripoll, el grau d’ autocontenció per motius laborals és d’un 111,2%, el que significa que 
hi ha una major proporció de desplaçaments dins del municipi per motius de treball que desplaçaments 
generats des d’altres municipis cap a Ripoll i viceversa. Per qüestions d’estudi és de 58,6 %, dada que 
reflexa que hi ha un menor moviment intern del municipi per aquesta raó. 
 
3.4.3. Transport públic 
 
3.4.3.1. Transport públic intermunicipal 
 
El municipi de Ripoll compta amb una estació d’autobusos situada al carrer Progrés a l’alçada del carrer 
Tarragona, i és des d’allà on surten i fan parada tots els autobusos intermunicipals que passen pel 
municipi. 
 
En el municipi de Ripoll existeixen vàries companyies de transport col·lectiu interurbà terrestre que 
presten els seus servei a la població. Aquestes grans empreses són: Teisa (Transports Elèctrics 
Interurbans), S.A, Transports Mir, Alsina Graells S.L.. A més, existeixen petites empreses que 
s’encarreguen del transport escolar i social. 
 
Abans de descriure les diferents empreses, rutes i freqüència del transport públic en el municipi de Ripoll, 
dir que aquests és un dels punts febles que va sorgir a la Jornada de Participació Ciutadana, on els 
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principals problemes que es van representar van ser en relació en l’escassetat de serveis, la 
incompatibilitat d’aquest amb els horaris laborals generals i l’elevat cost que determinades línies 
presenten. 
 
3.4.3.1.1. Xarxa de transport amb autobús 
 
• TEISA, S.A 

 
L’empresa TEISA S.A, té a la comarca del Ripollès dues concessions que es materialitzen en vuit línies 
de transport públic per tota la comarca. D’aquestes vuit línies, quatre tenen el seu pas pel municipi de 
Ripoll. A continuació es descriu el servei que Teisa S.A realitza dins del municipi de Ripoll. 
 
 
- OLOT-RIPOLL-OLOT 

 
L’itinerari d’aquesta línia és: 
 

Taula 19: Itinerari línia Olot-Ripoll-Olot 
Girona 
Olot 
Bastons 
Ridaura 
Serrata 
La Cantina 
St. Joan de  les Abadesses 
Vallfogona 

 

Ripoll 
Font: www.teisa-bus.com 

 
El nombre de viatges varia segons si és un dia lectiu/ laboral o festiu i també del recorregut que fa, ja que 
pot anar-hi per Vallfogona o pel túnel de Capsacosta. Si s’escull aquesta última opció hi ha menys 
parades, ja que a l’altura de Bastons s’endinsa en el túnel i la següent parada és St. Joan de les 
Abadesses. 
 
Per Girona aquesta línia només passa un cop al dia i està destinat a les persones que viuen a Olot i 
treballen a Girona perquè és el primer viatge al matí i l’últim al vespre. 
 
A continuació es presenta el nombre de viatges que realitza aquest servei depenent el dia, aquesta 
classificació es dividirà per anada i tornada, ja que la freqüència varia. 
 
Olot-Ripoll: 
 
Passant per Vallfogona: 
 
Taula 20: Nombre de viatges i recorregut de Olot-Ripoll. 
Dilluns-Divendres feiners Dissabtes feiners Diumenge i Festius 

1 1 1 
 
Passant pel Túnel de Capsacosta: 
 
Taula 21: Nombre de viatges i recorregut de Ripoll-Olot 
Dilluns-Divendres 
feiners 

Dillluns-Dissabtes 
feiners  

Diari menys dissabtes Divendres lectius 

2 2 2 2 
Font: www.teisa-bus.com 
 
Ripoll-Olot: 
 
Passant per Vallfogona: només hi ha dos desplaçaments diaris 
 
 
Passant pel Túnel de Capsacosta: 
 
Dilluns-Divendres 
feiners 

Feiners  Diumenges- Festius 
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3 1 1 
Font: www.teisa-bus.com 
 
- CAMPRODON-RIPOLL-CAMPRODON 

 
Taula 22: Itinerari línia Camprodon-Ripoll-Camprodon 

 
 
 
 

Font: www.teisa-bus.com 
 
En aquesta línia hi ha variacions depenent si és estiu o hivern. A l’estiu s’ofereixen dos viatges més 
diaris, tant d’anada com de tornada, i a l’hivern hi ha un viatge més per dissabtes i festius.  
 
De totes maneres diàriament surten més viatges de St. Joan de les Abadesses fins Ripoll que de 
Camprodon, és a dir, la companyia dóna un servei bàsic de Camprodon a Ripoll mentre que de St. Joan 
surten més autobusos. 
 
La quantitat de viatges permanents (tot l’any) que fan aquests recorregut es pot veure en la taula 
següent: 
 
Taula: Nombre de viatges Camprodon-Ripoll-Camprodon 
 
Camprodon-Ripoll: 
 
Dilluns-Divendres feiners Dissabtes,Diumenge i 

Festius 
Feiners Diari 

2 2 1 4 
 

Ripoll-Camprodon: 
 
Diari  Dissabtes no festius Dissabtes,Diumenge i Festius 

5 1 1 
 
Font: www.teisa-bus.com 
 
 
- GIRONA-OLOT-PUIGCERDÀ-LLIVIA-PUIGCERDÀ-OLOT-GIRONA 

 
Aquesta línia només circula un cop al dia i són els dies feiners de dilluns a divendres. 
 

Taula 23: Itinerari línia Girona-Puigcerdà-Girona 
Girona 
Olot 
St. Joan de les Abadesses 
Ripoll 
Campdevànol 
Ribes de Fresser 
Planoles 
Les Planes de Rigart 
La Molina 
Llívia 

 

Puigcerdà 
Font: www.teisa-bus.com 

 
- CAMPRODON-BARCELONA-CAMPRODON 

 
El nombre de viatges no varia d’estiu a hivern però sí que l’horari es condiciona al canvi d’hora que es 
produeix. 
 
Aquesta línia fa un viatge de Dilluns a Divendres feiners i un altre els Diumenges, Festius o Vigília de 
Feiners.Els viatges que es fan d’anada en diumenges o festius tenen menys parades que el que es 
produeix entre setmana. 
 

Camprodon 
St. Joan de les Abadesses 

 

Ripoll 
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L’únic canvi que hi ha entre la tornada a part dels horaris es que la parada de Ripoll al Monestir no es 
troba en el recorregut. 
 

Taula 24: Itinerari línia Camprodon-Barcelona-Camprodon 
Camprodon 
Col. Estebanell 
St. Pau de Seguries 
Col. Llardet 
St. Joan Nord 
St. Joan Sud 
Cal Gat 
Ravamala 
Rama 
Ripoll (Monestir) 
Ripoll (Estació) 
La Farga de Bebié 
Montesquiou 
St. Quirze de Besora 
Les Massies 
Carrer St. Hipolit 
La Gleva 
Vic 

 

Barcelona 
Font: www.teisa-bus.com 

 
En resum, les relacions interiors que serveix l’empresa TEISA S.A. dins del municipi de Ripoll des del 
punt de vista de la demanda, són les següents: 

Ripoll – Camprodon 
Ripoll – Sant Joan de les Abadesses 
Ripoll – Sant Pau de Segúries 
Ripoll – Vallfogona 

 
Pel que fa a les relacions exteriors, les que són prestades per aquest operador és principalment la 
connexió entre Olot-Ripoll. 
 
Referent al transport discrecional, convé esmentar el servei Ripoll-Vallter, ja comentat a l’apartat 7.2. 
Aquest servei correspon a l’empresa TEISA, i funciona únicament els dies festius a l’hivern, amb motiu 
de la temporada d’esquí. 
 
• AUTOCARS MIR 

 
Des de 1900, l’empresa Autocars Mir, ubicada en el municipi de Ripoll es dedica al transport públic. A la 
comarca del Ripollès compta amb una concessió que es materialitza en tres línies de transport. A 
continuació es descriuen aquestes línies. 
 
 
- RIBES DE FRESER-CAMPDEVÀNOL-RIPOLL 

 
Els horaris d’aquests servei són diferents durant la setmana (de dilluns a divendres) i el cap de setmana. 
Durant la setmana fa 14 viatges diaris però no tots amb el mateix inici i el mateix final, ja que des del 
començament de la línia, el municipi de Ribes, sol parteixen 5 viatges, pel que fa a la tornada 
majoritàriament es fan les mateixes parades però n’hi ha algunes de diferents, també es fan 14 viatges 
dels quals només quatre arriben a Ribes de Freser. 
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Taula 25: Itinerari línia Ribes de Freser-Campdevànol-Ripoll. 
 
Les parades que realitza són les següents: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Font: www.autocarsmir.com 
 
Durant el cap de setmana els viatges disminueixen, únicament es fan sis viatges, i d’aquests surten o 
arriben dos Ribes de Freser i Pernau. Les parades són: 
 

Taula 26: Itinerari de cap de setmana  línia Ribes de Freser-Campdevànol-Ripoll. 
 

Ribes de Freser 
Pernau 
Barri de St. Cristofol 
Hospital de Campdevànol 
Ripoll Plaça Gran 

 

         Estació d’Autobusos 
Font: www.autocarsmir.com 

 
 
 
 
 
 
 
A més a més, a partir de juliol de 2006, aquesta línia ha vist augmentada les expedicions diàries i 
reduïdes les parades, que comuniquen el municipi de Ripoll amb Campdevànol i Ribes de Freser. 
 
A continuació s’hi troben dues taula, on es mostra per una banda, el nombre de parades que realitza el 
servei i per l’altra el nombre de recorreguts que es realitzen diàriament. La freqüència de pas, per dies 
feiner de dilluns a divendres, és aproximadament de 1 hora des de les 7:50 del mati fins les 18:10 del 
vespre. En dissabtes no feines, existeix serveis de 9:10 fins 18:10 i en diumenges i festius, aquest servei 
es redueix a 4 recorreguts, dos al matí i dos a la tarda, finalitza a les 16:10 hores. 
 

Taula 26: Itinerari de cap de setmana  línia Ripoll-Ribes de Freser-Ripoll. 
 

Ripoll – Parada d’autobusos- 
             Polígon Els Pintors 
             Pl. Abat Oliba 
Campdevànol 

 

Ribes de Freser 
Font: www.autocarsmir.com 

 
 

Taula: Nombre de viatges Ripoll-Ribes de Freser-Ripoll 
 

Herand 
Pernau 
Moli Nou 
Barri St. Cristofol 
Hospital de Campdevànol 
         Pol. Casa Nova 
         Cal.Nogué 
         Rocafiguera 
         Crta. Ribes 
          Plaça Ajuntament 
          Raval St. Pere 
          Crta.St. Joan 
          Polígon “Els Pintors” 
          Passeig de St. Joan 
          Estació d’Autobusos 
          Vista Alegre 
          Fuensanta 
          Crta. Barcelona Illeta 
          I.E.S 

 

Ripoll Caselles 

Ribes 
Pernau 
Campdevànol Barri st.Cristófol 
Hospital de Campdevànol 
Poligon Casa Nova 
Ripoll Colonia Noguera 
          Rocafiguera 
         Crta. Ribes 
         Plaça Pompeu Fabra 
         Plaça Gran 
         Crta Barcelona Maragall 
                                  Illeta 
                                  I.E:S 
Fuensanta 
Estació Autobusos Ripoll 

 

Plaça Ajuntament 

Anada Tornada
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Distribució del dies Ripoll - Ribes de Freser Ribes de Freser - Ripoll 

De dilluns a divendres feiners 9 10 
Dissabtes no festius 8 8 
Diumenges i festius 4 4 

Font: www.autocarsmir.com 
 
- BAGA-RIPOLL 

 
Aquesta línia circula de dilluns a dissabte, excepte els dies festius i durant el dia fa un recorregut en cada 
sentit. Al matí de Bagà a Ripoll i a la tarda al contrari. 
 

Taula 27: Itinerari línia Ribes de Baga-Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 

Font: www.autocarsmir.com 
 
A més a més d’aquestes dues línies esmentades, Transports Mir realitza una més sumplementaria 
durant els dos mesos d’estiu que comunica Ripoll amb Puigcerdà. Les parades d’aquesta línia són les 
següents: 

Taula 28: Itinerari línia Ribes de Baga-Ripoll 
Ripoll 
Gombrèn 
Castellar de n’Hug 
La Molina 
Alp 
Puigcerdà 

 

Llívia 
Font: www.autocarsmir.com 

 
Les principals relacions internes cobertes per aquest operador des del punt de vista de la demanda són 
les següents: 

Ripoll – Campdevànol 
Ripoll – Ribes de Freser 
Ripoll – Gombrèn 

 
 
• S.A. ALSINA – GRAELLS DE AUTOTRANSPORTES 

 
- BERGA-RIPOLL-BERGA 

 
Aquesta empresa únicament ofereix un servei, amb origen a Berga fins el municipi de Ripoll. Hi ha un 
viatge al dia, els dies feiners. La tarifa si fas el recorregut complet és de 4,95 euros. Les parades són les 
mateixes per anar que per tornar, tal i com es pot veure en la taula següent. 
 

Taula 29: Itinerari línia Berga-Ripoll-Berga. 
Berga 
Vilada 
Borredà 
Palmerola 
Matamala 
Hostalet Les Lloses 
Les Lloses 

 

Ripoll 
Font: www.alsinagraells.com 

 
 
 

Bagà 
Guardiola de Berguedà 
La pobla de Lillet 
Castellar de N’Hug 
Gombren 
Campdevànol 

 

Ripoll 



 
128 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

• J. VERDAGUER S.L. 
 
L’empresa J. Verdaguer S.L. disposa d’una concessió a la comarca, amb el següent servei associat: 

- Sant Quirze de Besora – Montesquiu – la Farga de Bebié – Ripoll 
 

La relació interior principal coberta per aquest operador és la següent: 
La Farga de Bebié – Ripoll 

 
Pel que fa a les relacions exteriors, les principals són les següents: 

-Sant Quirze de Besora – Ripoll 
-Montesquiu – Ripoll 

 
El projecte de mobilitat realitzat per Ripollès Desenvolupament compta amb dades reals de l’afluència de 
viatgers en el transport públic de tota la comarca del Ripollès. A continuació s’adjunta una taula on 
s’observa el nombre de viatgers transportats pels serveis per carretera que es duen a terme a la comarca 
del Ripollès a l’any 2003. 
 

Figura 30: Nombre de viatgers per servei i empresa. 2003. 
Transports Mir S.A. 

Serveis Ripoll – Campdevànol – Ribes de Freser  
Bagà – Ripoll  

34.586 

Servei Ripoll – Llívia  344 
Serveis afluents a Ribes de Freser  165 

TEISA 
Olot – Ripoll i Girona – Ripoll per Vallfogona  4.052 
Camprodon – Ripoll – Barcelona  12.228 
Camprodon – Ripoll  39.868 
Olot – Ripoll  
Girona – Ripoll per St. Joan de les Abadesses  

13.838 

S.A. Alsina – Graells de Autotransportes 
Servei Berga – Ripoll  6.328 

Font: Projecte de millora del servei de transport públic, Ripollès Desenvolupament  
 
Les dades es troben agrupades pels diferents serveis que realitzen les companyies i en referència al 
projecte de Ripollès Desenvolupament, les dades de viatgers del servei Berga-Ripoll de S.A. Alsina-
Graells de Autotransportes, val a dir que el total de 6.328 viatgers n’inclou 5.911 transportats entre les 
poblacions de Berga, Vilada i Borredà, les quals pertanyen al Berguedà i no al Ripollès. De la mateixa 
manera, els viatgers transportats pel servei Bagà – Ripoll de transports Mir S.A. inclouen 900 
desplaçaments entre Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet, ambdues poblacions del Berguedà. Per 
últim, els 344 viatgers transportats pel servei Ripoll – Llívia n’inclouen 176 que corresponen a 
desplaçaments entre les poblacions de Castellar de n’Hug, la Molina, Alp, Puigcerdà i Llívia, totes elles 
fora del Ripollès. 
 
Tot i així, el servei amb més afluència és el que uneix els municipis de Camprodon i Ripoll de l’empresa 
TEISA S.A amb 39.868 viatgers, a continuació es troba el servei de Ripoll - Campdevànol - Ribes de 
Freser i la línia Bagà - Ripoll de la companyia Transports Mir amb 34.586 usuaris. 
 
En la següent taula apareixen les principals relacions internes dutes a terme en transport per carretera al 
Ripollès ordenades segons el nombre de viatgers transportats (any 2003). 
 

Figura 31: Nombre de viatgers segons les principals relacions 2003. 
Relació Companyia Núm. de viatgers 

Ripoll – Sant Joan de les Abadesses  TEISA  31.518 
Ripoll – Campdevànol  Transports Mir S.A.  17.706 
Ripoll – Camprodon  TEISA  8.836 
Transport urbà als termes municipals de Ripoll i 
Campdevànol  

Transports Mir S.A 6.723 

Ripoll – Ribes de Freser  Transports Mir S.A.  3.832 
Ripoll – Gombrèn  Transports Mir S.A.  2.259 
Ripoll – Sant Pau de Segúries  TEISA  1.594 
Ripoll – Vallfogona de Ripollès  TEISA  1.556 
Ripoll – la Farga de Bebié  J. Verdaguer S.L.  1.029 

Font: Projecte de millora del servei de transport públic, Ripollès Desenvolupament  
 
Les principals relacions comarcals a l’any 2003 són les que comuniquen el municipi de Ripoll amb St. 
Joan de les Abadesses, Campdevànol i per últim, Camprodon, que són justament, els municipis amb 
més població de tota la comarca i alhora els que concentren més serveis i més indústries.  
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3.4.3.1.2. Xarxa de transport amb ferrocarril 
 
La infrastructura ferroviària existent a la comarca del Ripollès pertany a la companyia RENFE la qual 
explota la línia Barcelona – Puigcerdà / la Tour de Querol.  
 
Per aquesta línia circulen 6 trens diaris entre Barcelona i Puigcerdà, i 6 més que únicament fan el trajecte 
Barcelona – Ripoll. Segons dades proporcionades per Renfe, per l’estació de Ripoll circulen diàriament 
una mitjana 517 persones, per la qual cosa hem de considerar, el ferrocarril com un eix de comunicació 
important tant per les relacions internes a la comarca com per les relacions d’aquesta amb l’exterior. 
A continuació s’ajunta una taula, on s’observen totes les parades que realitza el ferrocarril, en aquesta 
línia: 
 
Taula 32: Itinerari línia de tren de Barcelona-Puigcerdà 
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Font: www.renfe.es 
 
Depenent quin tren (delta o regional), fa més parades, entre Sant Andreu Arenal i Granollers-Canovelles. 
No tots els tren arriben fins Puigcerdà, a més a més al ser alta muntanya, a l’hivern el servei es veu una 
mica minvat, però pel que fa al municipi de Ripoll, com que es troba més baix el seu servei és bastant 
regular. 
 
La figura següent mostra les càrregues mitjanes de viatgers per a cada trajecte al llarg del dia. A primer 
cop d’ull, s’observa que en el tren amb sentit Barcelona - Puigcerdà la càrrega és major que en sentit 
contrari. També es percep una disminució de la càrrega quan el tren s’atura a Torelló i quan s’atura a 
Ripoll. Tenint en compte que a Vic la càrrega s’incrementa de manera notable, es pot afirmar que Ripoll 
és un dels principals destins dels passatgers després de Torelló. Un altre dels destins que es detecten 
són Ribes de Freser i la Molina.  
 
 
Figura 6: Càrrega de viatgers de la línia Ca5 de Regionals RENFE entre Vic i Puigcerdà. 2002 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estudi de la Xarxa Ferroviària de viatgers de Catalunya 
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La figura següent mostra el flux de viatgers a les estacions de la comarca. S’observa que les que 
presenten més activitat són la de Ripoll amb unes taxes d’entrada i sortida al voltant de les 250 persones 
cada dia. La de Ribes és la segona en quant a fluxos diaris de viatgers i Planoles es troba en tercer lloc 
amb uns valors superiors a les 20 persones diàries. S’observa que l’accés que registra l’estació de 
Campdevànol és inferior al de Planoles però la seva dispersió és major, de tal manera que hi baixa més 
gent que no pas la que puja al tren. 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estudi de la Xarxa Ferroviària de viatgers de Catalunya 
 
 
La mitjana de viatgers que utilitzen les estacions de RENFE de la comarca del Ripollès en un dia 
laborable a l’any 2005 són: 
 
Taula 6: Mitjana de viatgers per estació / dia laborable 
 

Estació Nombre de viatgers 
Ripoll 517 
Campdevànol 88 
Ribes de Freser 114 
Planoles 57 
Toses 4 

Font: RENFE 
 
S’observa que la variació entre els anys 2002 i 2005 no és significativa degut a què el nombre de 
viatgers és molt similar exceptuant el cas de Campdevànol, on hi ha una diferència positiva del 25% 
respecte fa 3 anys. Aquest augment pot donar-se pel desenvolupament de noves zones industrials a 
Campdevànol en els darrers anys amb la conseqüent necessitat de mobilitat obligada per treball. 
 
Segons l’apartat referent als “Sistemes de comunicacions viàries i ferroviàries” del document “Informació 
i diagnosi urbanística del municipi de Ripoll” s’esmena que per tal de fer més competitiu el transport 
ferroviari al municipi de Ripoll, es necessita millorar el traçat de manera que permeti incrementar la 
velocitat i disminuir els temps de recorregut fins a fer-los competitius amb els dels mitjans de transport de 
carretera. Les obres programades sobre la carretera que discorre pel mateix corredor, la C-17 fins a 
transformar-la en una carretera de quatre carrils, comportarà una millora dels temps de recorregut, i per 
tant un augment de la competència del vehicle en front del tren. 
 
 
 
 
 

Figura 7: Flux diari de viatgers a les estacions. 2002
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3.4.3.2. Transport públic intraurbà 
 
La línia que neix els municipis de Ribes de Freser-Campdevànol-Ripoll realitzada per la companyia 
Autocars Mir, és la única que ofereix en certa manera el servei de transport públic interurbà. Tal i com es 
pot veure en la següent, fa el recorregut des de l’Estació d’Autobusos de Ripoll fins el Hospital de 
Campdevànol.  
 
La freqüència i horaris d’aquesta línia és de dilluns a divendres. Hi ha deu viatges en total des de 
l’estació de autobusos de Ripoll fins l’Hospital de Campdevànol, però tres d’aquests viatges comencen a 
Caselles. Una vegada arriba a l’Hospital, fa el viatge de tornada, tot i que no para a les mateixes parades 
d’anada. Però aquesta vegada els autobusos finalitzen el seu recorregut a l’estació de Ripoll. 
 

Taula 33: Itinerari autobús intraurbà. 
Caselles Estació Autobusos Ripoll 
Illeta Barcelona Fuensanta 
Fuentsanta Ctra. Barcelona (IES Abat Oliba) 
Ctra.d’Olot / Vista Alegre Ctra. Barcelona (Illeta 
Vista Alegre ! Fontalba Ctra. Barcelona (Maragall) 
Carrer Girona Plaça Gran 
Estació Autobusos Ripoll Crta. Ribes 
Passeig de St. Joan Rodafiguera 
Poligon Pintors Colònia Sorreibes 
Ctra. St.Joan Colònia Noguera 
Sant Pere Polígon FORD 
Plaça Ajuntament Hospital Campdevànol 
Ctra. Ribes 
Rocafiguera 
Noguera 
Polígon Casa Nova (IVECO) 

 

Hospital Campdevànol 

 

 

Font: Ajuntament de Ripoll 
 
En cap de setmana el servei es veu minvat, únicament circula el dissabte i fa al matins 3 viatges d’anada 
i 3 de tornada, i a la tarda solament fa dos viatges d’anada i dos de tornada. El nombre de parades 
també es veu disminuït. El recorregut que realitza es mostra a continuació en una taula adjunta. 
 

Figura 34: Parades del transport públic interurbà en caps de setamana. 
 
 
 

Font: Ajuntament de Ripoll 
 
3.4.3.3 Transport escolar 
 
L’empres Teisa, S.A s’encarrega també del transport escolar en 2 de les 6 línies que arriben al municipi 
amb l’objectiu de fer arribar els alumnes a les escoles. Les altres 4 línies es troben repartides entre tres 
empreses més. A continuació es presenta una taula, on s’observa el nom de l’empresa encarregada, la 
línia, el recorregut i l’horari d’aquest transport escolar: 
 
Figura 35: Línies de transport escolar dirigides als centres d’educació de Ripoll. 
Horari Nom de la línia Descripció (parades) Empresa Adjudicatària 
Entrades: 8:00h-9:00h 
Sortides: 13:30h-14:30h-
17:00h 

 
St.Joan de les Abadesses - 
Ripoll 

St.Joan de les Abadesses-Pla 
del Roser-Cal Gat-IES Abat 
Oliba-C.Vedruna 

 
TEISA 

Entrades: 9:00h 
Sortides: 17:00h 

 
Vallfogona - Ripoll 

Vallfogona-St.Bernabé-Vista 
Alegre-IES Abat Oliba-CEIP 
J.Maragall 

 
TRANSPORTS MIR S.A 

Entrades: 8:00h-9:00h 
Sortides: 13:30h-14:30h-
17:00h 

 
Gombrèn - Ripoll 

Gombrèn-Campdevànol-
Col.Noguera-C.Vedruna-IES 
Abat Oliba 

 
TRANSPORTS MIR S.A 

Entrades: 8:00h-9:00h-9:30h 
Sortides: 13:30h-17:00h 

 
Les Lloses - Ripoll 

La Riba-L’Hostalet-Matamala-
Corbera-Les Lloses-El Cremat-
IES Abat Oliba-CEIP 
J.Maragall-C.Vedruna-Parades 
Ripoll-CEIP.Raguer 

 
 

TEISA 

Entrada: 9:15h 
Sortida: 16:45h 

 
CEE.R.Surinyach-1 

Vall de Ribes-St.Pau-St.Joan 
Abadesses -Parades urbanes 
Ripoll-CEE Ramon Surinyach 

 
JOAN CAMBRAS 

Estació Autobusos Ripoll 
Plaça Ajuntament 

 

Hospital Campdevànol 
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Entrada: 9:15h 
Sortida: 16:45h 

 
CEE.R.Surinyach-2 

Pardins-Campelles-ribes de 
Freser-Campdevànol-CEE 
Ramón Surinach 

 
CREU ROJA RIPOLL 

Entrada: 9:15h 
Sortida: 16:45h 

 
CEE.R.Surinyach-2 

Ripoll Urbà  
CREU ROJA RIPOLL 

Font: Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès. 
 
El nombre d’alumnes varia depenent l’origen de procedència i el recorregut. L’empresa TEISA, és la que 
més alumnes transporta, ja que cobreix unes línies més llargues i els seus orígens són poblacions amb 
més nombre d’habitants Totes paren a l’IES Abat Oliba que és el institut amb més oferta educativa de 
secundària, batxillerat i formació ocupacional i on van més alumnes de la Comarca del Ripollès. 
 
Al Centre d’Educació Especial Ramón Surinyach acudeixen dos transports diferents, un és el de Joan 
Cambras que transporta 6 alumnes en total, 2 de Camprodon i els quatre restants de St. Joan de les 
Abadesses, i l’altre és la Creu Roja de Ripoll, que destina temps i medis a realitzar diferents 
desplaçaments de transport públic, com és aquests, als centres residencials per gent o al centres 
ocupacionals per a gent amb discapacitat. 
 
3.4.3.4 Transport social 
 
Creu roja a més d’encarregar-se del transport escolar adaptat pels alumnes amb discapacitat, també té 
diferents convenis per realitzar transport social adaptat per gent amb discapacitat i adaptat per gent gran. 
Aquests recorreguts els fan amb furgonetes o amb microbus i totes utilitzen gas-oil com a combustible. 
 
Figura 35: Rutes de transport social fins al municipi de Ripoll 
Conveni Ruta Tipologia Nombre d’usuaris Temps 

Ripoll-St, Joan-St.Pau-
Camprodon-Llanars-
vilallonga de Ter-Abella-
Ripoll 

Transport social adaptat 25 persones Matí-Tarda 3,5hores  
 
Fundació MAP 

Ripoll-Campdevànol-
Ribes-Gombren-Ripoll 

Transport social adaptat 22 persones Matí-Tarda 3,5hores 

Fundació Privada Vella 
Terra (Centre de dia 
Campdevànol) 

Ripoll-campdevànol Transport social adaptat 
gent gran 

14 persones Matí-Tarda 4 hores 

Ajuntament de Ripoll 
(Residència Geriàtrica de 
Ripoll) 

Ripoll urbà Transport social adaptat 
gent gran 

21 persones Matí-Tarda 3,5 hores 

Residència Geriàtrica de 
Ribes de Freser 

Ripoll-Ribes de Freser-
Ripoll 

Transport social adaptat 
gent gran 

2 persones Matí-Tarda 1 hora 

Font: Consell Comarcal del Ripollès 
 
La figura anterior mostra tots els serveis que realitza Creu Roja i tos passen per Ripoll encara que la 
destinació és a les diferents entitats socials, o llars de residència que es troben per tota la comarca. 
 
 
3.4.3.5.Taxis 
 
En el municipi de Ripoll hi ha 5 llicències de taxis i una parada de taxis, justament a l’estació de Renfe 
del municipi, ja que és aquí on es capten clients per transportar-los a diferents llocs del municipi o de la 
comarca. 
 
En ser el Ripollès comarca de muntanya, una bona part dels taxis dels municipis de la zona són de més 
de 5 places (inclòs conductor), podent arribar a un màxim de 9 places. Aquests taxis, freqüents en 
comarques de muntanya, permeten el pas per camins que no serien practicables pels autocars o 
autobusos i, per l’altra, perquè la petita ocupació que es dóna en aquestes comarques de trànsit feble es 
pot solucionar millor amb un turisme d’entre 7 i 9 places que no pas amb un autocar, encara que sigui un 
microbús. 
 
A més a més fan un servei pel departament de sanitat, ja que als matins s’encarreguen de portar a 
persones grans sense mitjà de transport als hospitals i Centres d’ Atenció Primària. 
 
Actualment en el municipi de Ripoll hi ha una plaça vacant per oferir el servei de taxi que oferta 
l’Ajuntament. 
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3.4.4. Mobilitat no motoritzada 
 
La setmana de la mobilitat sostenible i segura és una iniciativa que s’organitza a nivell europeu on 
diferents ciutats i pobles d’arreu s’adhereixen a aquesta proposta organitzant diferents activitats, per tal 
de conscienciar als ciutadans sobre els impactes generats per l’ús del vehicle. En aquesta setmana 
també s’inclou el dia sense cotxes. El municipi de Ripoll en els últims dos anys no ha portat a terme el 
dia sense cotxes, però realitza activitats esporàdiques sobre la mobilitat  
 
En els darrers dos anys es van realitzar diferents activitats, com són: 
 
 Any 2004: Passejada per la ruta de Ferro i instal·lació de passos per vianants elevats. 
 Any 2005: Passejada pel municipi de Ripoll amb bicicleta. 
 
Ara bé, el municipi Ripoll disposa d’unes rutes de mobilitat sostenible les quals formen part de les Vies 
Verdes. 
 
Les Vies Verdes són vies de circulació exclusives per a vianants i ciclistes, les quals faciliten el contacte 
directe amb la natura i la visita de pobles i del patrimoni cultural i arquitectònic que aquests ofereixen, 
sense la utilització del vehicle motoritzat. 
 
Formen part d’un programa a nivell estatal (Programa de Caminos Naturales), subvencionat pel Ministeri 
de Medi Ambient, que té per objectiu la recuperació d’infrastructures que actualment estan fora d’ús i 
permetre-hi la circulació de persones i vehicles no motoritzats. 
 
A les comarques gironines aquest programa rep el nom de Vies Verdes i compta amb la col·laboració de 
la Diputació de Girona, a través del Consorci Vies Verdes, i del Patronat de Turisme Costa Brava de 
Girona. 
 
A la província de Girona les vies verdes permeten comunicar Ripoll amb Sant Feliu de Guíxols a través 
de 3 trams, els quals segueixen antics traçats de la via del tren que ha desaparegut a causa de la seva 
poca rendibilitat i del desenvolupament del transport per carretera.  
 
Les 3 rutes són les següents: 

• Ruta del Carrilet: Olot-Girona 
• Ruta del Carrilet: Sant Feliu de Guíxols-Girona 
• Ruta del Ferro: Ripoll-Sant Joan de les Abadesses-Ogassa 

 
La Ruta del Ferro i del Carbó, en al·lusió a la important tradició de la farga al Baix Ripollès i a l’extracció 
de carbó a les mines d’Ogassa, ressegueix el trajecte que feia el tren antigament. Els 12 km de via han 
esdevingut un camí ideal per gaudir del passeig a peu o en bicicleta i per recordar-nos un passat 
industrial del qual avui som hereus.  
 
El tram Sant Joan de les Abadesses-Toralles funcionà fins al tancament de les mines, l'any 1967. El tram 
Sant Joan de les Abadesses-Ripoll, per la seva banda, es va mantenir en actiu fins a l'any del seu 
centenari, el 1980. La ruta uneix Ripoll, a 682 metres d'altitud, amb Sant Joan de les Abadesses (775 m).  
 
A continuació es presenta la fitxa tècnica de la Ruta del Ferro per conèixer les principals característiques: 
 

Quilometres 12 
Desnivell 1% 
Dificultat Mínima 
Paviment Aglomerat asfàltic 

Altitud Màxima 777 m (St. Joan Abadesses) 
Altitud Mínima 682 m (Ripoll) 

 
Serveis 

WC estacions 
Zona pícnic 
Centre BTT Sant Joan de les Abadesses 

 
Dins del municipi de Ripoll hi ha un punt d’informació on els usuaris poden acudir per informar-se o per 
consultar qualsevol dubte. Aquest punt, està ubicat en la Pl. Abat Oliba s/n. 
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El Ripollès compta amb 10 rutes de BTT (Bicicleta 
Tot Terreny), d’aquestes deu, tres tenen el seu pas 
per dins del terme municipal de Ripoll. Aquestes rutes 
es coordinen per Centres de BTT i s’encarreguen 
d’ofertar uns serveis com són: un punt d’acolliment 
amb l’objectiu d’informar als usuaris, uns serveis 
complementaris com pot ser: lloguer de bicis, dutxes, 
zona d’aparcament i punts diferents d’informació on 
es pot trobar els principals llocs d’allotjament, 
d’hosteleria, patrimoni natural i arquitectònic que es 
poden visitar durant la ruta. A la Comarca del Ripollès 
el Centre de BTT es troba en el municipi de St. Joan 
de les Abadesses. 
 
En el mapa que hi ha a continuació es poden 
observar totes les rutes de BTT que passen per la 
comarca del Ripollès. 
 
 
 
 

Font: www.gencat.net/turisme/btt/ca/ripollesmapa.htm. 
A continuació s’ajunten les característiques de la ruta , el recorregut i els punts de més interès que es 
poden visitar. 
 
 
 
1. Sant Bernabé de les Tenes: Es tracta d’un recorregut bastant complert, compost en la seva major part 
per pistes forestals i senders. Es parteix del Punt d’acollida, per la “Ruta del Ferro” amb direcció Ripoll. A 
pocs metres de l’arribada a Ripoll es desvia a l’esquerra per seguir el traçat de la “riera de les 
carboneres”. Es baixa per la pista pavimentada en direcció a l’Església de Sant Bernabé. Per visitar-la es 
tindrà d’abandonar uns metres el circuit. Seguidament, es continuarà el recorregut direcció a St. Joan de 
les Abadesses passant pel pont Samala, es creuarà la població de St. Joan de les Abadesses i s’arribarà 
finalment al punt d’acollida. 

Nivell de dificultat: difícil 
Distància: 24 Km 
Temps aproximat: 2 hores 
Desnivell: 490m  

 
2. El Remei: El punt de partida es troba en el parking de Can Villaura (Crta. Berga) Ripoll. Es tracta d’un 
itinerari curt i de poca dificultat. Es puja per la pista pavimentada fins trobar el creuament que ens porta a 
l’església del Remei, on en el mes d’octubre es celebra l’“aplec del Remei”. El descens és per pista 
forestal fins el barri de Ciutat Jardí de Ripoll, on es creua la carretera per prendre el carril bici de la 
Solana, que ens porta de nou al punt de partida. En aquest recorregut es destaca la visita al municipi de 
Ripoll. 

Nivell de dificultat: Fàcil 
Distància: 7 Km 
Temps aproximat: 1hora 
Desnivell: 130m  

 
3. El Catllar: Aquesta ruta comparteix un poc de recorregut amb la ruta del Remei fins que es bifurca 
direcció al Catllar. S’ha d’abandonar uns metres l’itinerari si volem gaudir de les vistes des del cim del 
Catllar i visitar el conjunt arquitectònic del Catllar, format per una església i la casa dels ermitans dels 
segles XI-XIX. Es torna al recorregut inicial i es comença el descens direcció Ripoll, es continua el riu fins 
arribar al centre de Ripoll on es continua el recorregut pel carril bici de la Solana. Una figura a destacar 
del recorregut són les moltes fonts que es troben al llarg del recorregut 

Nivell de dificultat: Molt difícil 
Distancia: 15 Km 
Temps aproximat: 2hores 
Desnivell: 420m 

 
 

Figura 66: Mapa de les rutes BTT de la comarca del Ripollès.



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
135 

 

 

La mobilitat no motorizada no inclou únicament totes aquelles rutes amb un objectiu d’oci sinó com es 
troba el municipi per poder realitzar trajectes a peu o en bicicleta diaris, es a dir per motius laborals i 
d’oci. A la Jornada de Participació Ciutadana es va detectar que s’ha de potenciar aquest ús, 
condicionant infrastructures segures, ja que el paviment deficient i una conducció perillosa desincentiva 
l’ús de la bicicleta. 
 
3.4.5.1. Xarxa de carrils bici 
 
Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, a la sortida de Ripoll es troba el carril-bici que segueix 
l’antiga via del tren que arribava fins a Sant Joan de les Abadesses. Aquest carril-bici forma part de la 
Ruta del Ferro, que explota turísticament el passat metal·lúrgic de la zona. Està catalogat com via verda i 
molt ben acondicionada i el seu recorregut és d’aproximadament de 12 Km. 
 
En diferents punts del municipi de Ripoll hi ha aparcaments per bici però des de l’Ajuntament es planteja 
treure’ls degut al mínim ús que la població realitza. 
 
3.4.5.2. Prioritats de pas als vianants 
 
En el municipi de Ripoll hi ha un total de 3 passos de vianants elevats. Un d’aquests es va col·locar per 
l’increment d’accidents en una cruïlla (Crta.Barcelona amb C/Núria) i els dos restants a diferents altures 
de la carretera de Ribes amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles que circulen. 
 
Des de l’Ajuntament s’ha observat que aquesta mesura dóna molts bons resultats i no es descarta la 
possibilitat de col·locar-ne més on es cregui convenient. 
 
Un altra mesura referent a la prioritat de pas als vianants va ser la instal·lació a Ripoll de semàfors amb 
botó que ràpidament fa canvia a verd per donar preferència als peatons, però es van tenir que treure ja 
que ocasionaven problemes. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Ripoll, municipi exportador de desplaçaments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrers i carreteres amb una elevada intensitat de trànsit 
• Xarxa de carreteres supramunicipal 

 
Ctra. Estació PK estació IMD %VP  Any 

N-260 Cobertura 114 740 6,21% 2004 
N-152  304-417 95,514 1.265 8,00% 2002 
C-17 179-17 92,237 11.599 9,80% 2004 
C-26 3-417 203,2 8.458 7,92% 2004 
GI-401 4-417 0 1.047 - 1997 
GI-402 303-417 1 437 - 1999 

p.k.: punt quilomètric. Vp: Vehicles pesants. 
Font: Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Fomento. 

Ripoll 

Totals
1.503 
42,5% 

Punts d’origen: 
- 69,7% comarca Ripollès 
- 30,3% altres comarques 

Totals 
2.038 
57,5% 

Punts de destí: 
- 42 % comarca Ripollès 
- 58 % altres comarques 

Per motiu de treball 
1.294 
43,2% 

Punts d’origen: 
- 67,1% comarca Ripollès 
- 32,9 % altres comarques 

Per motiu de treball 
1.696 
56,8% 

Punts de destí: 
- 49,9% comarca Ripollès 
- 50,1% altres comarques 

Per motiu d’estudi 
209 

37,9% 
Punts d’origen: 
- 86,1% comarca Ripollès 
- 13,9% altres comarques 

Per motiu d’estudi 
342 

62,1% 
Punts de destí: 
- 2,6% comarca Ripollès 
- 97,4% altres comarques 

Desplaçaments diaris cap al 
municipi 

Desplaçaments diaris cap a 
altres municipis 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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• Vies urbanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Carrers o vies peatonals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del treball de camp. 

 

 
PM Adreça IMD %Vp 

1 
Crta. St. Joan de les Abadesses nº 
82 5.508 3,7 

2 C/ Dr. Raguer nº 2 6.936 7,3 

3 Crta de Ribes de Freser nº 60 11.016 9,2 

4 C/ Bisbe Morgades nº 9 8.772 1,1 

5 C/ St. Jaume nº 3 - - 

6 Crta Ribes de Freser nº 11 13.464 3,0 

7 Pont del Raval - - 

8 C/Vinyes nº 26 408 0,0 

9 C/ Donya Estasia nº 5 - - 

10 Crta Olot nº 43 2.040 0,0 

11 Crta Barcelona nº 66 8.670 2,3 

12 C/ Progrés nº 23 7.038 7,2 

13 C/ Progrés nº 40 11.118 9,2 

14 Ronda Castellalar 10.302 10,3 

15 C/ Ramon Pellicer nº 74 714 14,3 

16 C-17 (Direcció Vic) 12.444 7,3 

17 C/ Garrotxa nº 7 1.020 0,0 

Augment del parc de vehicles 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els desplaçaments per motiu de treball i estudi presenten un saldo negatiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motocicletes
8,2%

Camions i furgonetes 
18%

Tractors industrials
0,3%
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Balanç de desplaçaments per motiu de treball
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Font: Consell Comarcal del Ripollès i 
l’ Institut d’Estadística de Catalunya 
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Baixa utilització del transport públic 
Les companyies de transport públic que donen servei al municipi són: 
 

 Teisa S.L 
- Olot-Ripoll-Olot 
- Camprodon-Ripoll-Camprodon 
- Girona-Olot-Puigcerdà-Llívia-Puigcerdà-Olot-Girona 
- Camprodon-Barcelona-Camprodon 

 
 Autocars Mir S.L 

- Ribes de Freser-Campdevànol-Ripoll-Campdevànol-Ribes de Freser 
- Bagà-Ripoll-Bagà 

 
 S.A Alsina-Graells de autotransportes 

- Berga-Ripoll-Berga 
 

 J.Verdaguer S.L 
- Sant Quirze de Besora-Montesquiu-La Farga de Bebié-Ripoll 
 

 RENFE (Ferrocarril) 
- Barcelona- Puigcerdà / La Tour de Querol 

 
Les línies de transport públic que porten un major nombre de viatgers són, la realitzada per la 
companyia Transport Mir, que comunica Ripoll amb Campdevànol i Ribes de Freser amb 34.586 usuaris 
i l’itinerari realitzat per Teisa S.L que comunica el municipi de Camprodon amb Ripoll amb 39.866 
viatgers. 

 
Augment de la mobilitat obligada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta variada de rutes a peu o en bici 

Les principals rutes a peu o en bici són: 

Vies Verdes 
- Ruta del Carrilet: Olot-Girona 
- Ruta del Carrilet: Sant Feliu de Guíxols-

Girona 
- Ruta del Ferro: Ripoll-Sant Joan de les 

Abadesses-Ogassa 
 

Rutes BTT (Bicicleta Tot Terreny) 
- Sant Bernabé de les Tenes 
- El Remei 
- El Catllar 
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C. Indicadors 
 

Indicador 1: Índex de motorització 

Definició: 

Indica el nombre de vehicles per cada mil habitants. 

Tipus Pressió 

Unitats Vehicles per cada mil habitants 

Mètode de càlcul 
1000*

Població
vehiclesdeNombreiómotoritzacdeIndex =  

Periodicitat Anual 

Valor actual 512 vehicles per cada mil habitants 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 

 
 
 

Indicador 2: Grau d’autocontenció 

Definició: 

Es defineix com el percentatge de persones residents que treballen o estudien al mateix 
municipi en comparació la població que marxa de Ripoll o es dirigeix a Ripoll amb aquests 
mateixos objectius. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*int'
mpialcapimpideldesdesplNum

ernsntsdesplaçameNumcióautocontendGrau =  

Periodicitat Anual  

Valor actual 111,2% per motius laborals 

58,6 % per motius d’estudi 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions Resultats igual o superiors a 100% significa que hi ha una major 
proporció de desplaçaments interns. Per a resultats inferiors a 100%, 
significa que la població s’ha de desplaçar cap a fora o cap a dins del 
municipi per aquest motiu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
140 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

D. Diagnosi estratègica 
 
3.4.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIPOLL ÉS UN MUNICIPI EXPORTADOR DE DESPLAÇAMENTS  
 
El nombre de desplaçaments de Ripoll per mobilitat intermunicipial obligada (treball i estudi) des de 1986 
ha crescut en un 78%. Segons les últimes dades de 2001 hi ha 2.038 desplaçaments a fora del municipi 
que representen un 57,5% del total i 1.503 desplaçaments des d’altres municipis de la comarca al 
municipi de Ripoll. 
 
Els principals destins d’aquests desplaçaments intermunicipals per mobilitat obligada amb motius de 
treball solen ser municipis de la comarca del Ripollès en un 49,9% dels casos i altres comarques amb un 
50,1%, destinacions molt equilibrades. En canvi per motius d’estudi els desplaçaments solen ser a 
capitals de província o de comarca amb un 97,4%. 
 

 FORTA DEPENDÈNCIA DEL VEHICLE PRIVAT 
 
Tant en els desplaçaments intermunicipials com en els de dins del municipi, el mitjà de transport per 
excel·lència és el vehicle privat. Pel que fa als desplaçaments intermunicipals la utilització del vehicle 
privat ha augmentat un 122% . 
 
Segons les dades de mobilitat intermunicipal obligada amb data de 2001 un 66% dels desplaçaments 
totals són amb vehicle privat i en el cas dels desplaçaments interns del municipi el percentatge augmenta 
fins un 96%. 
 
Aquesta dependència també es constata amb l’índex de motorització, on s’ha augmentat de 357 vehicles 
per 1000 habitants a 512 vehicles per 1000 habitants en els darrers 15 anys. 
 
El fet que augmenti la utilització del transport privat, es deu en part a la manca d’un servei competent de 
transport públic. El problema rau en el fet que els horaris del transport públic no s’adapten a les 
necessitats diàries dels usuaris. Així mateix, manca una cultura i una conscienciació, així com els mitjans 
per a la utilització de la bicicleta o per a la realització de trajectes curts a peu. 
 
 

 BONA DISPOSICIÓ D’APARCAMENTS 
 

El municipi de Ripoll té una bona distribució d’aparcaments públic (586 places), amb l’última construcció 
del parking Can Guetes, a les afores del centre per tal que els usuaris accedeixen a peu al centre urbà. A 
mesura que t’acostes al nucli hi ha aparcaments de zona blava (238 aparcaments), amb 13 parquímetres 
que funcionen amb plaques solars, sent una de les primeres actuacions cap a la sostenibilitat en el 
municipi de Ripoll. El nucli històric és completament peatonal, i s’hi troba la zona verda, de limitació del 
temps d’aparcament.  
 
 

 MANCA DE MESURES PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll no s’incentiva suficientment la mobilitat sostenible, una de les úniques 
mesures que s’han arribar a desenvolupar són la instal·lació de passos amb prioritat per vianants en 
aquelles cruïlles amb un nivell més elevat de perillositat i la col·locació de reductors de velocitat. 
 
La setmana de la mobilitat sostenible en el municipi de Ripoll, es resumeix a activitats concretes com són 
passejades en bicicleta pel municipi o per la ruta de Ferro, puntualment el cos dels mossos d’esquadra 
realitza xerrades per a nens on es tracta el tema però des del punt de vista de la seguretat viària. A més 
a més no es celebra el dia mundial sense cotxes. 
 
Es denota una insuficiència d’informació a la població i manca iniciar campanyes per compartir cotxe o 
per potenciar l’ús de la bicicleta. 
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 NO HI HA PROBLEMES PERMANENTS DE TRÀNSIT 
 

En general, la mobilitat per Ripoll és fluïda. Exceptuant determinades hores puntes on el tràfic sobre tot 
pel centre urbà es fa una mica més dens, com per exemple les sortides de col·legi. 
 
Des de l’Ajuntament s’ha pres diverses iniciatives per reduir l’accidentalitat en determinats punts i el 
trànsit mitjançant passos de prioritats per vianants, reductors de velocitat o amb la construcció de la nova 
variant nord que va des de Casa Nova de Baix fins Mas d’en Bosch.  
 
Un altre punt que augmenta el trànsit és el pas a nivell, donat que la línia ferroviària que circula des de 
Barcelona fins Puigcerdà té el seu pas pel municipi. Aquest pas no representa cap perill degut a una 
senyalització reglamentaria però congestiona el trànsit en el moment del pas del tren. 
 

 ESTAT MILLORABLE DEL PAVIMENT I VORERES 
 
En termes generals el paviment de la xarxa viària es troba en bon estat, exceptuant alguns punts del 
centre urbà on està desgastat pel pas de vehicles, per contra la senyalització horizontal, la qual és la que 
més es desgasta per la rodadura dels vehicles, és troba en bon estat.  
La majoria de voreres del municipi de Ripoll no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda i a 
més a més la seva amplada en molts llocs no compleix la normativa, sobre tot en les parts més velles del 
municipi. 
 

 ÀMPLIA XARXA DE VIES VERDES I RUTES BTT 
 
En el municipi de Ripoll, tenen pas una complerta xarxa de rutes destinades a la circulació amb bicicleta 
(Vies Verdes i Rutes BTT) que recorren el patrimoni natural i arquitectònic del municipi i de la comarca. 
Aquestes rutes es troben degudament senyalitzades i en bon estat. A més a més en el municipi de Sant 
Joan de les Abadesses es pot trobar un centre on s’informa del recorregut i es donen les recomanacions 
necessàries als usuaris per poder realitzar-les 
 
Aquest fet, és força positiu ja que la comarca del Ripollès és cada any un fort pol d’atracció de turisme 
principalment lligat a gaudir de la natura. 
 

 EL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC ÉS DEFICIENT 
 
El municipi de Ripoll com a capital de comarca compta amb una estació d’autobusos on paren les línies 
al seu pas pel municipi.  
 
Tots els municipis de la comarca del Ripollès es troben comunicats mitjançant transport públic. El 
municipi de Ripoll al ser capital de comarca compta amb línies fins les principals municipis. No obstant 
això, es denota una deficiència en la freqüència de les línies i horaris, a més a mes s’hi suma el mal estat 
i les mínimes parades que hi ha repartides pel municipi així com l’elevat cost del bitllet de tranport. 
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3.4.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Bona circulació viària en general pel centre urbà 

- Bona senyalització viària vertical i horitzontal. 

- El nombre d’accidents ha disminuït amb els anys 

- Els principals edificis públics disposen de mesures d’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda 

- El municipi de Ripoll té una amplia oferta de rutes de cicloturisme 

- El trànsit de vehicles pesants es desvia per les variants del municipi 

- Increment del nombre de places d’aparcament 

 
 

Punts Febles 

- Augment del nombre de desplaçaments de sortida envers els d’entrada  

- Elevada utilització del vehicle privat en els desplaçaments intermunicipals i intramunicipals 
per motiu laboral 

- El trànsit de pas pel municipi és elevat  

- Intensitat de trànsit en el carrer és elevada en hores punta 

- Elevada taxa de motorització 

- Manca pla de mobilitat de Ripoll  

- La majoria de voreres no estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda  

- Alt percentatge de vehicles pesants per la C-17 i N-152 

- El transport públic és un servei deficient en relació a el nombre de viatges, rutes i cost del 
bitllet. 

 
 

Oportunitats 

- Les dimensions i característiques urbanístiques de Ripoll afavoreixen la mobilitat sostenible 
en bicicleta o a peu 

 
 

Amenaces 

- Increment de l’índex de motorització 

- Augmenta el nombre de desplaçaments interns amb vehicle privat 
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3.5. Balanç de l’aigua 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.5.1. Abastament d’aigües 
 
3.5.1.1. Estat dels aqüífers, captacions, potabilització, distribució i 
subministrament d’aigua 
 
3.5.1.1.1. Estat dels aqüífers 
 
El municipi de Ripoll no disposa de cap estació de la xarxa de control de la qualitat de les aigües 
subterrànies. La comarca del Ripollès únicament disposa de dues estacions de control de la qualitat de 
l’aigua subterrània, i ambdós punts de control es troben al municipi de les Llosses. Únicament es disposa 
de mesures puntuals de l’any 2000. En la següent taula es mostren els resultats.  
 

Taula 36: Paràmetres generals analitzats. Estacions de Les Llosses. 
Paràmetres Pou 17096-2 Pou 17096-3 

Amoni (mg/l) 33,85 42,59 
Duresa total 
(mg/l) 497 439 

Nitrats (mg/l) 2 1 

Nitrits (mg/l) 0,37 0,42 

Silici (mg/l) 11,7 7,9 

Sodi (mg/l) 64 65 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
El RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per 
consum humà, fixa els següents límits: 200 mg/l pel sodi, 0,50 per l’amoni, 0,5 pels nitrits, i pels nitrats 50 
mg/l. 
Tal i com s’observa a l’anterior taula, els valors de les mesures puntuals, es troben molt per sota dels 
límits permesos tant pel què fa als nitrats, als nitrits, com al sodi. No obstant això, es detecten uns valors 
elevats d’amoni, molt superior a 0,5 mg/l. 
 
3.5.1.1.2. Captacions 
 
El Pla d'abastament d'aigua en alta a Catalunya (PABCAT), actualment en redacció, que es preveu que 
finalitzi durant el primer semestre del 2006, consisteix en el reconeixement exhaustiu i la diagnosi 
sistemàtica de tots els sistemes d'abastament dels municipis de Catalunya, per tal de proposar millores 
en les infraestructures i en la seva gestió, proposant les solucions futures d’abastament segons els 
resultats del diagnòstic i de l’elecció de l'opció més viable des dels punts de vista tècnic, ambiental i 
econòmic.  
 
La major part de les captacions de la comarca provenen de diferents fonts disperses pels respectius 
municipis. Concretament, en el municipi de Ripoll, l’abastament d’aigua prové de dues fonts: 
 
• Brollador Corones: és la captació principal d’aigües del municipi de Ripoll. Es troba al terme 

municipal de Campdevànol, concretament a la zona de Corones. En cas que el brollador no pugui 
subministrar el cabal suficient, hi ha l’opció de captar l’aigua directament des del riu Freser, tot i que 
aquesta opció no sol ser necessària. 

 
• Brollador de Corberola: la captació secundària d’aigües que abasteix el municipi de Ripoll, es troba 

situada al Remei (Ripoll). En cas que el cabal del brollador no fos suficient per a obtenir el cabal 
necessari, el sistema també està preparat per un abastament d’aigua alternatiu, en aquest cas a 
través de la resclosa de Vilardell. 
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Figura 67: Abastament d’aigua de Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: SOMASRSA 
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3.5.1.1.3. Potabilització 
 
L’aigua de la xarxa d’abastament és captada des de la presa de corones, mitjançant una canonada de 
250 cm de diàmetre. A continuació és conduïda cap a l´entrada de la planta potabilitzadora, situada al 
municipi de Campdevànol, la qual té una capacitat màxima de tractament de 280 m3/h.  
 
La planta potabilitzadora, la qual va entrar en funcionament fa uns 30 anys, és gestionada per la Societat 
Municipal d’Aigües de Ripoll S.A. (SOMASRSA), i potabilitza l’aigua de xarxa del municipi de Ripoll i 
Campdevànol. 
 
A continuació es descriuen les diferents fases de potabilització a les que es sotmet l’aigua, abans de ser 
enviada a xarxa, per tal que compleixi el paràmetres establerts pel RD 140/2003 (BOE 21-II-2003) de 
qualitat de l’aigua de consum humà. 
 
• Precloració: té lloc l’addició de clor, prèvia a les fases de decantació i filtració. 
• Coagulació-floculació: permet que les partícules més fines, que es troben en l’aigua en estat 

permanent de suspensió, es combinin químicament amb altres de mes grans i sedimentin. El procés 
de coagulació té lloc en dues fases, consistents en la mescla del coagulant amb l’aigua mitjançant 
una agitació, i la floculació, en la qual les partícules s’aglomeren formant flocs. 

• Decantació: elimina la terbolesa floculada gràcies a que es separen els flocs, els quals sedimenten a 
la base del decantador.  

• Filtració: l’aigua decantada passa al filtre de sorra, on s’eliminen els flocs que no han pogut ser 
sedimentats en el decantador. D’aquesta manera, es redueix la terbolesa de l´aigua de sortida.  

• Postcloració: un cop l’aigua està filtrada, passa al dipòsit d´aigua tractada i s´ajusta la concentració de 
clor amb la postcloració.  

 
 
3.5.1.1.4. Distribució i subministrament d’aigua 
 
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable del municipi de Ripoll és 
La Societat Municipal d’Aigües de Ripoll S.A. (SOMASRSA), la qual pertany a SOREA. 
 
SOMASRSA subministra l’aigua de xarxa a tot el municipi de Ripoll, a través de la xarxa d’abastament i 
distribució, a excepció de certes empreses o masos aïllats que disposen de fonts d’abastament pròpia. 
No obstant això, cal tenir en compte que aquestes són minoritàries. 
Per tal de subministrar l’aigua als nuclis, es disposa d’una xarxa d’uns 14 Km de longitud. El 90% de la 
xarxa, aproximadament, és de polietilè tot i que encara queden alguns trams al cas antic de fibrociment. 
Les canalitzacions de diàmetre més gran són de funditubo. En els darrers 20 anys, s’ha anat renovant 
progressivament tota la xarxa que antigament era de fibrociment. 
 
L’aigua de sortida de l’estació potabilitzadora, és conduïda al dipòsit de Casa Nova de Baix, el qual té 
una capacitat de 270 m3, i abasteix al polígon industrial Rocafiguera. L’aigua restant es deriva cap al 
grup a pressió de Sant Pere de Ripoll, des d’on es distribueix cap a un segon dipòsit (el dipòsit general 
de Sant Pere) de 2.000 m3 de capacitat. El dipòsit permet emmagatzemar l’aigua que serà distribuïda al 
polígon industrial Mas d’en Bosch i els Pintors, així com al nucli de Ripoll, des d’on l’aigua es deriva 
també cap a les urbanitzacions de Ciutat Jardí, Engordans, Costabona i Vistalegre, gràcies a les 2 
estacions d’elevació (Costabona i Engordans) i el grup a pressió del barri de sant Pere, de Ciutat Jardí i 
de la font del sofre.  
 
Les urbanitzacions d’Engordans i Vistalegre disposen d’un dipòsit d’aigua cadascun d’una capacitat de 
160 m3 i 225 m3, respectivament. 
 
Antigament hi havia en funcionament el pou Mas d’en Bosch però des de que es va tancar l’anell que 
formen el nucli de Ripoll amb els polígons industrials de Mas d’en Bosch i dels Pintors, ha quedat fora de 
servei. 
 
Els diferents dipòsits d’aigua disposen de sondes electròniques, un sistema que permet fer augmentar o 
disminuir la reserva d’aigua de cadascun en funció de les necessitats. 
A continuació s’indica, per a cadascun dels dipòsits, quina és la seva autosuficiència, fent distinció entre 
estiu i hivern: 
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Taula 37: Autosuficiència dels diferents dipòsits d’aigua que subministren aigua potable a Ripoll 

Autosuficiència 
(hores)  

Dipòsit Capacitat (m3) 

Estiu  Hivern 
Casa Nova de Baix 270 8 8 
Sant Pere 2.000 8 9 
Vista Alegre 225 6 8 
Engordans 160 48 35 

Font: SOMASRSA 
 
 

3.5.1.1.5. Detecció d’irregularitats en la distribució i subministrament d’aigua 

L’empresa SOMASRSA disposa d’un sistema de detecció d’irregularitats en la distribució i 
subministrament d’aigua, el qual s’estructura en diverses actuacions: 

- Control anual de fuites anualment a tota la xarxa amb un sistema informatitzat de gran precisió. 
- Revisió trimestral de totes les vàlvules per detectar petites pèrdues. 
- Canvi mensual de comptadors individuals dels abonats parats o amb una antiguetat superior a 10 

anys per poder controlar amb exactitud el consum. 
 
L’empresa subministradora estima una diferència del 20% entre l’aigua abastada i consumida. Segons 
SOMASRSA, les pèrdues d’enguany han estat inferiors a les d’anys anteriors, quan s’havia arribat al 
40%. Aquesta xifra té en compte, els incidents puntuals, degut majoritàriament a les obres de millora 
realitzades dels carrers, etc. els quals són solucionats immediatament en ser detectats. 
 
 
3.5.1.2. Qualitat de l’aigua d’abastament 
 
L’entitat gestora de subministrament, en aquest cas SOMASRSA, ha de portar un control sanitari de la 
qualitat de l’aigua, tal i com estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, “pel que s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà”.  
 
Ripoll és un municipi d’entre 10.001 i 15.000 habitants, motiu pel qual està obligat a realitzar els següents 
autocontrols: 
 

Taula 38: Nombre mínim de mostres anuals en els autocontrols de l’entitat gestora 
 Clor lliure i 

total Organolèptica Control Completa 

Sortida de cada ETAP o dipòsit 
capçalera 365 97 6 1 

Sortida de cada dipòsit 
distribució 365 - 6 1 

Xarxa distribució i punts de 
lliurament en alta 365 99 4 1 

Font: SOMASRSA (RD 140/2003) 
 
En quant a la freqüència de mostreig, SOMASRSA porta un control diàri (matí i vespre) del clor lliure i 
total, de l’aigua de sortida de l’ETAP, de la sortida dels dipòsits de distribució, així com de 4 punts més 
de la xarxa, que s’alternen diàriament (dipòsits de St.Pere, Vista Alegre, Ciutat Jardí, Costabona, 
Engordans i Brucs, la captació Corones o la font del Sofre). 
 
Els controls diaris, es realitzen a primera hora del matí i al vespre, per tal d’assegurar que l’aigua potable 
compleix la normativa. Durant la nit es disposa d’un sistema d’alarma informatitzat de manera que 
automàticament es detecta si s’incompleix algun paràmetre, i s’avisa a l’operari de manteniment. 
 
Segons dades de 2005 facilitades per SOMASRSA; s’ha realitzat 3 analítiques complertes, una al dipòsit 
de Sant Pere, una a la sortida de l’ETAP de Campdevànol i la darrera a la xarxa els Brucs (Remei). 
Segons els informes analítics realitzats per Aigües de Barcelona (any 2005), les aigües de la xarxa del 
Remei i el dipòsit de Sant Pere, són aptes per al consum. Pel què fa a l’informe de l’analítica de la mostra 
d’aigües de l’ETAP de Campdevànol, s’ha excedit el valor paramètric establert pel clor residual lliure per 
a la determinació realitzada in situ. Es tracta d’un paràmetre indicador i per tant el consum de l’aigua no 
representa cap risc per a la salut pública. 
 
Així mateix al llarg del 2005 s’han realitzat a l’entorn de 70 controls: un a capa dipòsit, 6 al dipòsit de 
Sant Pere, 12 a la sortida de l’ETAP, i la resta repartits entre diferents punts de la xarxa, tant del Remei 
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com de Ripoll. Els punts de mostreig estan distribuïts estratègicament per tota la xarxa de distribució per 
tal que siguin el més representatius possible de l’aigua subministrada. 
 
En la següent taula es mostren els resultats de les analítiques realitzades durant el 2005: 
 
Taula: Exemple de presa mostres a diferents punts de la xarxa de Ripoll. 

Caràcters físic-
químics 

Data:25/01/05 
Lloc:C/. Sta. 

Maria 

Data:01/02/05 
Lloc: Ctra. 
Barcelona 

Data:05/04/05 
Lloc: Plaça 
Ajuntament 

Nivell màxim o 
mínim de cada 

paràmetre* 
Mètode 

Clor lliure (in situ) 0,41 0,38 0,56 1 mg Cl2/l Colorimetria visual 
Color <5 <5 <5 15 mg/l Pt/Co Colorimetria visual 
Terbolesa 0,54 0,64 0,23 5 U.N.F. Nefelometria 
Conductivitat a 
20ºC: 302 299 573 2500 µS/cm Electrometria 

pH 8,16 7,85 7,62 6,9-9,5 u. de pH Electrometria 
Amoni <0,15 <0,15 <0,15 0,5 mg/l Espec. Absorció 
Clor residual lliure: 0,31 0,24 0,89 1mg/l Espec. Absorció 
E.Coli 0 0 0 0 UFC/100 ml Filtrac. Membrana 
Bacteris 
Coliformes 0 0 0 0 UFC/100 ml Filtrac. Membrana 

* RD 140/2003 
 
Taula: Exemple de presa mostres a la sortida de dipòsits o a l’ETAP de Ripoll. 

Caràcters físic-
químics 

Data:03/05/05 
Lloc: els Brucs 

Data:07/06/05 
Lloc: Dipòsit 
Nova de Baix 

Data:05/07/05 
Lloc: ETAP 

Nivell màxim o 
mínim de cada 

paràmetre* 
Mètode 

Clor lliure (in situ) 0,50 0,60 0,63 1 mg Cl2/l Colorimetria visual 
Color <5 <5 <5 15 mg/l Pt/Co Colorimetria visual 
Terbolesa 0,30 0,14 0,77 5 U.N.F./ 1 U.N.F. 

(ETAP) Nefelometria 

Conductivitat a 
20ºC: 495 426 342 2500 µS/cm Electrometria 

pH 7,50 7,76 7,76 6,9-9,5 u. de pH Electrometria 
Amoni <0,15 <0,15 <0,15 0,5 mg/l Espec. Absorció 
Clor residual lliure: 0,47 0,66 0,45 1mg/l Espec. Absorció 
Nitrats - - 3,1 50 mg/l Espec. Absorció 
Alumini - - 80 200 µg/l Espec. Absorció 
E.Coli 0 0 0 0 UFC/100 ml Filtrac. Membrana 
Bacteris 
Coliformes 0 0 0 0 UFC/100 ml Filtrac. Membrana 

Bacteris aerobis 
(22ºC) - -- 8 100 UFC/1 ml Inoc. Agar Nutrit. 

Clostridium 
perfringens - - 3 0 UFC/100 ml Filtrac. Membrana 

* RD 140/2003 
 
Tal i com s’observa en les anterior taules, els paràmetres analitzats es troben per sota del valor límit. Hi 
ha alguna excepció com és el cas de Clostridium perfringens, que dóna valors per sobre dels límits. En 
aquest cas, es va procedir a analitzar la contramostra, i els valors obtinguts  van ser correctes. 
 
Per tant, les analítiques realitzades permeten assegurar el control de la qualitat de l’aigua de xarxa. 
Segons els resultats de les analítiques, els paràmetres analitzats compleixen les especificacions del RD 
140/2003. A partir dels resultats de les analítiques, es dedueix que la qualitat de l’aigua és correcte i es 
garanteix el consum domèstic, segons normativa vigent. 
 
 
3.5.1.3. Usos i consums de l’aigua per sectors 
 
L’aigua consumida a Ripoll prové de xarxa o bé de fonts pròpies d’abastament. En el primer cas, 
l’empresa subministradora (SOMASRSA) ha facilitat les dades del consum d’aigua de xarxa del municipi. 
En el segon cas, l’aigua de pous propis, només es disposa de la informació facilitada a les Declaracions 
de l’Ús i Contaminació de l’Aigua que diverses activitats han de realitzar periòdicament i del Volum 
Màxim Admissible del Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
El consum d’aigua a l’any 2004 ha estat de 763.654 m3 (619.971 m3 de xarxa i 143.683 m3 de pou). 
Tenint en compte que la població per al mateix any ha estat de 10.717 habitants, s’obté una ratio de 
consum d’aigua de 195 l/habitant i dia.  
 
No obstant això, cal tenir present que part d’aquest consum d’aigua és d’ús industrial (121.666 m3 
d’aigua de xarxa i 119.626 m3 d’aigua de fonts pròpies, d’acord amb les DUCAs del 2004) i part és d’ús 
agrícola-ramader (15.257 m3 d’acord amb el registre d’aigües). 
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Així doncs, la ràtio de consum d’aigua per càpita considerant l’aigua domèstica, comercial i municipal 
(498.305 m3 de xarxa i 8.800 m3 de pou), equival a un consum de 130 l/persona i dia, molt per sota de la 
dotació establerta per l’ACA en les conques internes de Catalunya per als municipis de més de 10.000 
habitants, estimada en 210 l/persona i dia. D’aquests, 140 l corresponen al consum estricte de les llars, 
uns 10 l al comercial, 16 l al públic i uns 46 l són consums no controlats i pèrdues. 
 
 
Hi ha previsió de connexió de noves zones a xarxa, concretament el polígon Rocafiguera (març 2006), el 
polígon de Mas d’en Bosch (davant de l’actual empresa MATRIX) i la nova urbanització de la Torre, la 
qual requerirà d’un nou dipòsit i un punt d’elevació. 
 
Tal i com s’observa en el gràfic, la major part del 
consum d’aigua prové de xarxa (82%), i únicament 
un 19% és de fonts pròpies d’abastament (pou i 
aigües superficials). Pel què fa als sectors de 
consum, l’aigua de xarxa és consumida en un 80 % 
pel sector domèstic, en canvi, en quant al consum 
de fonts pròpies, la major part del consum (83%) és 
per a un ús industrial. 
 
Així doncs, el consum d’aigua industrial a Ripoll 
representa el 32 % del consum total d’aigua al 
municipi, el qual prové gairebé en la mateixa 
proporció de xarxa d’abastament com de fonts 
pròpies.  
 

Les activitats de Ripoll amb major consum d’aigua són empreses metal·lúrgiques, dedicades a la forja i 
estampació de metalls, a la fabricació de màquines i eines, o a la fabricació de maquinària de ventilació i 
refrigeració no domèstiques, amb uns consums anuals de 75.693 m3, 60.000 m3 i 41.323 m3 
respectivament, segons dades de la DUCA facilitades per l’ACA i actualitzades en data de desembre de 
2005. 

Figura 68: Consum total d’aigua a Ripoll. Any 2004.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 
SOMASRSA i l’ACA: 
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3.5.1.3.1. Consum d’aigua de xarxa 
 
Segons dades facilitades per l’empresa subministradora d’aigua, en la darrera dècada, el consum d’aigua 
de xarxa ha augmentat en un 20,6%, tot i que al llarg d’aquest període hi ha hagut davallades de 
consum, tal i com succeir en el període 1994-1997, i 2001-2002. L’increment més notable ha estat als 
anys 2002-2003, on fou del 16,3 %, força superior al que tingué lloc al 1997-1998, que fou del 6,3%. 
 
En aquest mateix període, el nombre de comptadors ha augmentat aproximadament al mateix ritme que 
ho ha fet el nombre d’abonats (32,9% vs. 34,9%, respectivament).  
Així doncs es dedueix que el consum per abonat ha disminuït en un 12 % en els últims 10 anys. 
 
Tot i l’increment detectat en el nombre d’abonats, la població censada de Ripoll, ha disminuït en un 4,7% 
en aquest mateix període, degut a que s’han instal·lat nous comptadors en zones que fins al moment no 
en disposaven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S’observa una relació directa entre el consum d’aigua i el anys en els que s’ha registrat una major 
precipitació. Així doncs, tal i com mostra el gràfic, en els anys 2000 i 2001 el consum diari d’aigua va 
arribar gairebé als 2.950 m3, coincidint amb un període de poca precipitació, a l’entorn de 300 mm de 
precipitació acumulada per sota de l’enregistrada en els anys 1999 o 2002. 
 
 

 

 
 
 
No es pot establir una relació entre els consum estacionals, doncs en funció de l’any, el consum a l’estiu 
és superior al de l’hivern o a l’inrevés. El consum diari d’aigua de xarxa normalment és superior en els 
mesos d’estiu (juliol, agost i setembre) 
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Figura 70: Increment anual del consum d’aigua de xarxa respecte el 
nombre d’habitants. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de SOMASRSA.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de SOMASRSA.
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Figura 69: Evolució del consum anual d’aigua de xarxa 
d’abastament.  

Figura 71: Relació entre el consum d’aigua i la precipitació 
acumulada 

Figura 72: Evolució del consum estacional d’aigua 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de SOMASRSA 
i de Meteocat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SOMASRSA. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SOMASRSA. 
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• Sector industrial 
 
A partir de les dades facilitades per 
SOMASRSA, es disposa del consum d’aigua 
del sector industrial. Segons dades de l’any 
2004, el volum d’aigua de xarxa consumit ha 
estat de 121.666 m3, un 23,4% superior al 
consum durant l’any anterior. 
La gràfica mostra com el consum d’aigua 
provinent de xarxa degut a fonts industrials ha 
augmentat considerablement en els últims 10 
anys, passant de 22.559 m3/any (1994) a 
121.666 m3/any (2004). 
 
 
 
A partir de les declaracions bàsiques i simplificades i 
les declaracions abreujades i domèstiques per 
activitat, es coneix el cabal abastat declarat de xarxa 
per sectors industrials.  
En el municipi de Ripoll hi ha un total de 58 activitats 
que han realitzat la Declaració de l’Ús i Contaminació 
de l’Aigua (dades actualitzades a l’any 2005) d’un total 
de 125 establiments industrials, tot i que únicament es 
disposa dels consums de 44 activitats. 
 
Tal i com s’observa en la figura, el sector del metall és 
aquell que concentra les activitats amb un major 
consum d’aigua, concretament de 67.325 m3/any.  
 
 
 
 

• Consum domèstic, comercial i municipal 

El consum d’aigua de xarxa del sector domèstic 
és de 498.305 m3 ,d’acord amb les dades de 
SOMASRSA, de l’any 2004. No es disposa de 
les dades desglossades per sectors comercial i 
municipal. A partir de la relació entre l’evolució 
del consum d’aigua i l’evolució de la població de 
Ripoll, s’obté que en els anys 1994-1998, el 
consum per habitant va augmentar 
lleugerament. A partir d’aquest anys comença a 
davallar fins arribar a un nou mínim a l’any 2002. 
Després d’experimentar un increment sobtat en 
els anys 2002-2003, es torna a iniciar una 
davallada progressiva fins a l’actualitat. 

 
Tal i com s’observa en la figura, el consum 
d’aigua domèstica per habitant censat a Ripoll 
ha augmentat en gairebé un 8 % en el període 1994-2005, on destaca l’increment del 10 % de l’any 
2003, després de la davallada del 2% experimentada al 2002. 
 
 

• Consum agrícola-ramader 
 

Es desconeix el consum d’aigua de xarxa del sector agrícola-ramader. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

Figura 74: Consum d’aigua de xarxa per sector d’activitat. 2004 

Figura : Evolució del consum estacional. Període 1994-2005 
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Figura 73: Evolució del consum d’aigua de xarxa en la indústria.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SOMASRSA. 

Figura 75: Evolució del consum d’aigua de xarxa en el sector 
domèstic. 
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3.5.1.3.2. Consum d’aigua de fonts pròpies 
 
No es disposa d’informació exhaustiva del consum d’aigua 
de fonts pròpies al municipi de Ripoll. No obstant això, s’ha 
realitzat una estimació a partir del volum màxim admissible 
de cada pou que consta al Registre d’Aigües de l’ACA i 
dels volums anuals de fonts pròpies facturats en concepte 
del cànon de l’aigua de les activitats industrials han declarat 
a la Declaració de l’Ús i Contaminació de l’Aigua. 
 
D’acord amb l’estimació realitzada per a l’any 2004, a Ripoll 
s’han consumit un total de 143.693 m3 d’aigua provinent de 
fonts pròpies. 
 
Segons els volums anuals de fonts pròpies facturats en 
concepte del cànon de l’aigua de les activitats industrials 
han declarat a la Declaració de l’Ús i Contaminació de 
l’Aigua, el consum d’aigua provinent de fonts pròpies, en el sector industrial, és de 119.626 m3/any. A 
partir del volum màxim admissible de cada font d’abastament que consta al Registre d’Aigües de l’ACA, 
s’ha estimat un consum d’aigua destinat a altres fonts de 24.067 m3/any. 
 
Així doncs, el principal consumidor d’aigua provinent de fonts pròpies, són les indústries, que 
representen el 83% seguit del sector agrari i ramader (11%), i per últim, el domèstic (6%). 
 
Cal però tenir en compte que només es disposa de dades d’aquells pous o captacions superficials que 
disposen d’autorització, sempre que en el Registre d’Aigües consti el volum màxim anual admissible, i de 
les empreses que realitzen la DUCA. Així doncs, és d’esperar que el consum real sigui superior. 
 
Així mateix, segons dades del registre d’aigües, de les 53 inscripcions al registre, 30 són captacions 
superficials, per a ús principalment industrial, força motriu, hidroelèctric, així com per abastament 
municipal entre d’altres. Les 23 restants, obtenen l’aigua de pous, ja sigui per a ús industrial o per a 
altres usos, com el domèstic, el ramader, el reg, o una combinació d’aquests. 
 
En la següent figura es mostra els la ubicació de les fonts pròpies d’abastaments de les que es disposa 
segons el registre d’aigües de l’ACA i l’ús al que es destina aquesta aigua. 
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Font: Elaboració pròpia  partir de les dades de l’ACA. 

Figura 76: Ús de l’aigua provinent de fonts pròpies. 

Figura 77: Abastament d’aigua de fonts pròpies 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre 
d’Aigües de l’ACA. 
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• Consum industrial 
 
En el municipi de Ripoll hi ha un total de 58 activitats que han 
realitzat la Declaració de l’Ús i Contaminació de l’Aigua (dades 
actualitzades a l’any 2005) d’un total de 125 establiments 
industrials, el què representa el 46,4% del total d’activitats 
industrials desenvolupades al municipi (d’acord amb l’IAE de 
2002, IDESCAT). 
 
Es disposa del consum d’aigua de fonts pròpies, obtinguts a partir 
dels volums de fonts pròpies facturats a establiments industrials 
que han realitzat les declaracions bàsiques, simplificades, 
abreujades, i domèstiques facilitades per l’ACA. A més, cal tenir 
en compte que els volums especificats són declarats pel propi 
consumidor i que no totes les activitats industrials estan obligades a 
realitzar la DUCA. 
 
Segons les dades de les que es disposa, hi ha 8 empreses que consumeixen aigua provinent de fonts 
pròpies, de les quals 3 pertanyen al sector metal·lúrgic, essent les principals consumidores d’aigua 
provinents de fonts pròpies. 
 
 
• Consum domèstic i comercial 

 
Les dades de consum de les quals es disposa sobre el consum domèstic, comercial i municipal, són les 
indicades en el Registre d’Aigües, segons el qual, d’acord amb les dades dels volums màxims 
admissibles, del Registre d’Aigües el sector consumeix 8.800 m3 anuals. El consum domèstic representa 
un 6% del consum d’aigua de fonts pròpies de Ripoll. 
 
 
• Consum agrícola-ramader 

 
El principal consum d’aigua del sector primari és el destinat a l’aigua de reg. No es disposa de dades del 
consum d’aigua del sector agrícola-ramader. No obstant això, s’ha realitzat una estimació en 15.267 
m3/any, a partir del Volum Màxim Admissible dels diferents pous inscrits al Registre d’Aigües de l’ACA. 
 

Taula 39: Consum d’aigua de fonts pròpies del sector primari 

Ús Núm. pous 
inscrits 

Núm. 
captacions 
superficials 

inscrites 

Volum màx. 
Admissible 

(m3) 

Ramader 2 - 3100 
Reg* 4 - 3804 

Reg* i abastament 1 - 
1610 

Reg* i agrícola 1 - - 
Reg* i domèstic 5 - 6010 
Reg* i ramader 1 - 743 
Reg* i industrial - 1 - 
Reg*, domèstic i 
ramader - 1 - 

Total 14 2 15.267 
*S’estima que el reg és agrícola. 
Font: Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
A partir de l’anterior taula, se n’extreu que el 79,7% dels pous que han obtingut concessió des de l’ACA, 
és per al reg agrícola, i la resta és per a consum ramader.  
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Font: Elaboració pròpia a partir la DUCA, 
facilitada per  l’ACA. 

Figura 78:  Consums d’aigua de fonts pròpies per 
sectors.
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3.5.1.3.4. Previsions d’evolució de la demanda 

Segons el planejament vigent en el municipi de Ripoll (Pla General de1984), resten per urbanitzar, 15,43 
ha en sòl urbanitzable corresponents a 430 habitatges, i 2,43 ha en sòl urbà. 
 
Tenint en compte però el ritme de construcció de nous habitatges en els darrers 20 anys, a un ritme 
promig de 70 habitatges a l’any, es pot estimar que ens els propers 12 anys es construiran 840 nous 
habitatges. 
Suposant un consum de 140 litres/persona i dia, segons estimacions realitzades per l’ACA, i una mitja de 
2,6 persones per llar, aproximadament, es pot estimar un increment de consum de 305.760 litres anuals 
per a consum domèstic. 
 
Pel què fa al sòl industrial o per a activitats econòmiques, queden per urbanitzar dos sectors a la zona de 
Rocafiguera i a Casanova 2, ocupant una extensió de 3,83 ha i 3,85 ha en sòl urbà. Alhora d’estimar el 
consum d’aigua, caldrà tenir en compte els requeriments del sistema d’hidrants així com la tipologia 
d’indústria que s’hi establirà. 

 

3.5.1.4. Qualitat de l’aigua de les fonts 
 
SOMASRSA, va signar a l’any 2000 un conveni amb l’Ajuntament de Ripoll per tal que l’empresa 
responsable de la gestió i manteniment del subministrament d’aigua potable fos també l’encarrega de 
realitzar cada 3 mesos analítiques de la qualitat de les aigües de les fonts del municipi de Ripoll. Fins a 
aquell moment, era el mateix ajuntament de Ripoll l’encarregat de realitzar les analítiques i el controls. En 
el conveni s’estableixen quines són les fonts a analitzar, donat l’elevat nombre de fonts del municipi. 
 
Tal i com mostren els resultats dels controls, de les 10 fonts analitzades, únicament 2 (font de Vista 
Alegre i font dels Capellans) són potables, segons els resultats de l’any 2000. En canvi, segons dades de 
l’any 2005, no hi ha cap font que pugui ser considerada com a potable, ja que no hi ha cap font que hagi 
complert tots els paràmetres en els diferents controls anuals realitzats. 
 
A continuació s’indica la qualitat de les aigües de les fonts a partir del promig dels controls realitzats dels 
principals paràmetres analitzats per SOMASRSA. 
 
Taula 40: Qualitat de l’aigua de diverses fonts de Ripoll  

Promig (4 controls) 2005 Conductivitat 
 (µS/cm) 

Nitrats 
 (ppm) 

Amoni  
(mg NH4+/l) 

E.Coli 
(UFC/100ml) 

Bacteris coliformes 
(UFC/100ml) 

Font dels Capellans 532,00 9,20 <0,15 55,00 278,00 

Font dels Tres Plans 564,50 3,70 <0,15 200,00 295,00 

Font de la Raval de Barcelona 561,00 1,93 <0,15 20,33 91,67 

Font del Sant 709,00 47,05 <0,15 2,50 88,75 

Font d'Engordans 1173,25 3,38 0,09 92,00 245,50 

Font d'en Jordana 498,00 2,70 <0,15 80,00 520,00 

Font de Sant Eudald 812,00 82,50 <0,15 18,00 300,00 
Font del Tòtil 463,33 6,83 <0,15 34,33 84,00 

Font de la Roca 438,00 4,35 <0,15 41,25 141,00 

Font de Vista Alegre - - - - - 

Font Amoroset - - - - - 

Font dels Juvilats - - - - - 

Font del Naixent 959,33 1,63 0,67 0,33 11,00 
Font: SOMASRSA 

 
Tal i com s’observa en l’anterior taula, els valors de conductivitat compleixen les especificacions del RD 
140/2003, el qual marca el límit en 2.500 µS/cm. El mateix succeeix amb l’amoni, que en cap font 
s’assoleix el màxim establert per la normativa (0,5 mg/l), a excepció de la font del Naixent. En quant a la 
concentració de nitrats, la font del Sant voreja el límit, establert en 50ppm i la font de Sant Eudald el 
supera. El principal problema però, recau en la presència de colònies de E.Coli i de bacteris coliformes, 
on rara vegada el resultat del control dóna negatiu en aquests paràmetres, i esdevé, en la major part de 
les fonts, la causa de la no potabilitat de les mateixes. 
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3.5.1.5. Pous. Localització i usos 
 
La principal font de subministrament d’aigua de Ripoll és 
la procedent de la xarxa d’abastament de la companyia 
SOMASRSA. No obstant això, al municipi també hi ha 
sectors que s’abasten de pous propis. 
 
A Ripoll hi ha un total de 23 aprofitaments d’aigua de pou 
inscrits al Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Els usos de l’aigua d’aquests pous són diversos. 
 
Únicament però, es disposa de la ubicació de 4 pous, 
destinats a un ús domèstic, industrial i dos d’ells, 
ramader, donat que la resta d’autoritzacions no reflexen 
aquesta informació. 
 
 
 
Tal i com es mostra en la següent taula, 
els pous inscrits en el registre d’aigües 
són per a usos tan diversos com la indústria, el sector domèstic, el ramader, o el reg.  
Pel què fa als volums màxims d’aigua admissibles, cal tenir en compte que no es disposa de dades de 
tots els registres. 
 
 

Taula 41: Pous inscrits al Registre d’Aigües 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Registre d’Aigües facilitada per l’ACA. 
 
 
 
 
En el gràfic, s’observa com la major part de l’aigua 
abastada de pou és per a ús industrial, un 15% és 
per a ús domèstic, un 5% per a ús ramader i el 20% 
restant és per a reg, combinat amb altres usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ús Núm. pous incrits
Volum màx. 
Admisible 

(m3) 

Abastament i industrial 1 35.639 

Domèstic 7 8.800 

Piscina 1 - 

Ramader 2 3100 

Reg 4 3804 

Reg i abastament 1 1610 

Reg i agrícola 1 - 

Reg i domèstic 5 6010 

Reg i ramader 1 743 

Total 23 59.706 

Figura 79: Captacions d’aigua de fonts pròpies 

Font: Elaboració propia a partir de les dades del Registre d’Aigües de l’ACA. 

Abastament i 
industrial

60%
Domèstic

15%

Reg
6%

Reg i 
abastament

3%

Reg i domèstic
10%

Ramader
5%

Reg i ramader
1%

Figura 80: Consum d’aigua de pou per 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del 
Registre d’AIgües facilitada per l’ACA. 
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3.5.1.5. Campanyes i iniciatives per a l’ús sostenible de l’aigua 
SOMASRSA, va realitzar a l’any 2001 una campanya per a fomentar l’ús eficient de l’aigua, consistent en 
l’enviament als diferents abonats d’una publicació de caire informativa i educativa sobre com estalviar 
aigua. Aquesta campanya va ser realitzada a nivell de Catalunya, a través d’Agbar, ja que SOMASRSA 
(Sorea), forma part del Sector d'Aigua i Sanejament del Grup Agbar, un grup empresarial líder en la 
gestió de serveis bàsics adreçats als ciutadans. 
Així mateix, en el revers dels rebuts de l’aigua, l’empresa informa als abonats sobre aquells criteris per 
fer un ús racional de l’aigua. 
 
 
3.5.2. Aigües residuals 
3.5.2.1. Els abocaments 

3.5.2.1.1. Focus d’abocaments d'origen industrial 

El nombre d’establiments industrials del municipi que disposen d’autorització administrativa d’abocament 
d’aigües residuals són 6 d’acord amb les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d'aigües i el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic 
hidràulic, -modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig-, tots el abocaments que es realitzin directa 
o indirectament a les aigües continentals, així com a la resta del domini públic hidràulic han de disposar 
de permís d’abocament. A Catalunya, els abocaments directes a aigües superficials o subterrànies o els 
abocaments indirectes a aigües subterrànies seran atorgats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els 
permisos per als abocaments indirectes, a través de col·lectors, a aigües superficials es sol·licitaran 
directament a l’Ajuntament. Així doncs, totes les empreses haurien de disposar de l’esmentat permís. 

La valoració del volum d’aigua residual d’origen industrial generada en el municipi de Ripoll s’ha realitzat 
a partir de les dades de cabal abocat de les DUCA’s de tipus bàsica i simplificada per activitat. Val a dir 
que només estan obligats a realitzar aquesta declaració els usuaris industrials i assimilables amb un 
consum anual d'aigua superior a 1.000m³, l'activitat econòmica dels quals es trobi compresa entre els 
números B 05021 i E 41000 de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93) (Decret 
97/1995, de 21 de febrer). Els usuaris que malgrat no complir els requisits anteriors siguin requerits 
expressament per l'Agència Catalana de l'Aigua, també l’hauran de realitzar. 
A més a més, els valors són declarats pel propi usuari, de manera que les dades que es mostren a 
continuació han de ser considerats estimatius. 
 
Al municipi de Ripoll hi ha 8 activitats que han realitzat la DUCA bàsica i simplificada, a partir de les quals 
s’ha obtingut les quantitats abocades per les mateixes. 
 
 
Tal i com s’observa en la figura, la major part de les 
aigües residuals d’origen industrial abocades (i 
declarades) al municipi de Ripoll corresponen a la 
fabricació de màquines i eines. La resta d’activitats 
industrials que realitzen la DUCA bàsica i simplificada, 
aboquen el 51% del total d’aigua residual d’origen 
industrial. 
 
Si es compara les dades de consum d’aigua industrial 
amb les dades d’abocament d’aigua del mateix ús, 
s’observa que el 93,56% de l’aigua abastada, és 
abocada. 
 
 
 
 
En la següent taula s’indica, per cadascuna de les activitats que realitza la DUCA els paràmetres 
d’abocament declarats: 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de ACA. 

Figura 81: Abocaments d’aigua industrial de 
Ripoll.Dades actualitzades l’any 2005. 
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Taula 42: Paràmetres declarats en les DUCA bàsica i simplificada 

Sector1 MES 
(mg/l) 

MO 
(mg O2/l) 

SOL 
(µS/cm) 

MI 
(Eq/m3) 

N 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

Càrnic 68 600 1500 5 18 2 
Sacrifici de bestiar i 
conservació de la carn 410 310 1096 4 290 16 

Fabricació de productes 
carnis 70 112 2.226 1 10 2 

Preparació i filatura de 
fibres de cotó i les seves 
mescles 

300 222 1500 0 45 10 

Fabricació de formigó fresc 300 330 1000 0 50 10 
Forja i estampació de 
metalls 90 339 1100 5 20 5 

Fabricació de maquinària 
de ventilació i refrigeració 
no domèstiques 

42 66 903 3 27 6 

Fabricació de màquines-
eines 57 23 258 1 5 1 

Llera2 80 160 - 5 10 10  
Límits 
 Xarxa3 750 2000 - 25 - - 

1 Cada sector correspon a una activitat 
2 Reglament del Domini Públic Hidràulic 
3 Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals a la comarca del Ripollès 
 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 
 

3.5.2.1.2. Focus d’abocaments d'origen domèstic, comercial i municipal 

No es disposa de dades d’abocament d’aigües residuals del sector domèstic, comercial i municipal donat 
que no és d’obligatori compliment la realització de la Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua 
(DUCA). No obstant això, donat que el sector no té associades pèrdues d’aigua a causa de processos, 
es pot estimar que el volum d’aigua abocat és igual al consumit (tant de xarxa com de pou), és a dir, 
507.105 m3/any, segons dades de l’any 2004. 

 

3.5.2.1.2. Focus d’abocaments d’origen agrícola-ramader 

L’aigua per al consum agrícola-ramader és de 15.257 m3 (segons el Registre d’Aigües de l’Agència 
Catalana de l’Aigua) i és bàsicament destinat al reg d’aquestes explotacions, i per tant, l’aigua s’infiltra al 
sòl. Per aquest motiu, es considera que l’aigua per a ús agrícola i ramader no és abocada. 
 
No obstant això la incidència de l’ús de l’aigua per a reg ve donada per: 

• L’excessiu ús d’adobs químics o bé naturals (fems, purins) usats per fertilitzar la terra de conreu 
pot donar lloc a un excés de nitrats en el sòl. 

• L’excessiu ús de pesticides, utilitzats per combatre les plagues, pot d’igual manera afectar de 
forma important el sòl i les aigües subterrànies.  

 

3.5.2.1.3. Control dels abocaments 

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua és qui realitza inspeccions dels abocaments realitzats per les 
diferents activitats, tan a llera com a xarxa de clavegueram. Des de l’ajuntament de Ripoll, no es porta 
cap control de les inspeccions realitzades, ni se’n realitzen de noves. 
 

3.5.2.2. El sistema de clavegueram 
Ripoll disposa d’un sistema de sanejament de tipus unitari, és a dir, les aigües residuals i les aigües de 
pluja són evacuades conjuntament. Cal considerar però que el POUM de Ripoll preveu la formació de 
xarxes separatives en tots els nous plans i projectes que es desenvolupin. 
 
La xarxa de sanejament presenta característiques diverses en funció del seu tram, donat que va ser 
construïda en diferents períodes de temps. 
Així doncs, el casc antic és la zona que presenta les conduccions més velles (100 anys 
aproximadament). Es tracta de canonades de fibrociment, d’uns 50 cm d’amplada i 140-150 cm d’alçada. 
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El bon estat de conservació que presenten és degut, en part, al fet que es poden netejar amb les aigües 
de la sèquia del Molinar o de Sta. Maria. 
 
La gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram es portava des de l’Ajuntament de Ripoll fins al mes 
de maig de 2005 que es va cedir a SOMASRSA, la qual va encarregar un estudi a una empresa externa, 
per tal de disposar d’un planell de la xarxa de clavegueram i solucionar els problemes que fins al moment 
presentaven tres zones concretes: 
 
- Zona de Vista Alegre: les finques de la part baixa pateixen fuites i humitats degut a que la 

claveguera passa per l’eix del carrer, el qual presenta un fort pendent. 
- Zona del C/ Progrés: els dies de fortes pluges, la zona compresa entre el C/ Girona i General 

Fuensanta pateix fortes inundacions ja que es tracta d’un carrer planer.  
- Barri de la ctra. Barcelona: la zona de la confluència de la ctra. Barcelona amb el C/ St. Josep de 

Calasanç i amb el C/ Montgrony, i la zona final de la ctra. Barcelona, entre els carrers Margarita 
Diligeon i el C/ Engordans. 

 
 
Així mateix, cal destacar que en els polígons industrials dels Pintors i Mas d’en Bosch, no es disposa de 
xarxa de col·lectors i que per tant aboquen les aigües residuals directament al riu, a l’alçada del pont 
d’accés als Pintors. 
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Figura 82: Xarxa de clavegueram, d’aigües pluvials i sistema de col·lectors de Ripoll 
 

 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir del planejament de Ripoll 
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3.5.2.3. Caracterització i tractament de les aigües residuals 
El municipi de Ripoll disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals, des de 1992-1993, situada als 
camps de Vilardenó, a la carretera N-152, a uns 2 km del nucli de Ripoll, per a la depuració de les aigües 
residuals generades pels municipis de Ripoll i Campdevànol. 
 
L’empresa CADAGUA, és l’empresa 
explotadora i encarregada del 
manteniment de l’EDAR, la qual 
mensualment informe al Consell 
Comarcal del Ripollès (administració 
actuant) sobre el funcionament de la 
planta i sobre les incidències que han 
tingut lloc. 
 
Les aigües residuals arriben a la planta a 
través d’una col·lector de 900 cm de 
diàmetre, el qual recull les aigües de dos 
col·lectors principals, el de la banda de 
Freser i el del Ter, de 500 cm de 
diàmetre cadascun. Un cop s’han unit els 
dos col·lectors (a l’alçada del CAP de 
Ripoll), la canonada continua tenint un 
diàmetre de 500 cm, fins arribar a 
l’estació de bombament de Can Botei, 
punt a partir del qual el diàmetre del 
col·lector augmenta fins a 900 cm. 
A Can Botei, hi ha un sobreeixidor que 
en situacions puntuals, degut a un 
augment sobtat de cabal, permet abocar l’excés d’aigua directament al riu. 
 
Per tal d’evitar el sobredimensionament dels conductes, així com del sistema de depuració, es van 
implantar un seguit de sobreeixidors dimensionats per tal de no permetre l’abocament al riu en 
condicions de sequera i que en dies de pluja es pogués abocar al riu el cabal sobrant amb una dilució 
determinada. 

Encara resten certes zones urbanes que no estan connectades a la xarxa de sanejament, com aquelles 
existents per sobre de la zona d’Estamariu, les quals aboquen a llera pública. 

 
La planta, és una estació depuradora d’airejament 
perllongat. La major part de les aigües que arriben a la 
planta són de tipus domèstic, doncs les aigües residuals 
generades en bona part de les indústries són d’us sanitari, és 
a dir, no són utilitzades en el procés de producció.  
 
L’EDAR també rep les aportacions puntuals i controlades de 
les aigües residuals acumulades de fosses sèptiques, 
d’escorxadors, etc. Així mateix, també hi són abocades les 
aigües procedents de la bassa de lixiviats de l’abocador 
comarcal de les Llosses, amb una freqüència determinada 
per les precipitacions. 
 
L’EDAR aboca les seves aigües depurades al riu Ter 
mitjançant un baixador de formigó d’una longitud. 
A continuació es descriu les fases de les que consta el 
tractament de les aigües residuals: 
 
• Bombament d’aigua bruta 
• Pretactament amb tamisos filtrants, dessorrat i desgreixat 
• Tractament biològic Orbal 
• Decantació secundària 
• Deshidratació de fangs 

 
 

Figura 83: Situació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ripoll. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 

Figura 84: Estació depuradora d’aigües residuals 
de Ripoll 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació s’indiquen les característiques tècniques de disseny de l’EDAR de Ripoll: 
Taula 42: Característiques tècniques de l’EDAR de Ripoll 

Ripoll 27.400  Població equivalent 
Campdevànol 8.600 

Superfície de l’EDAR 24.000 m2 
Cabal diari 9.000 m3 
Cabal mitjà 375 m3/h 
Cabal màxim 1.025 m3/h 
Potència instal·lada 350 Kw 
Destí aigües tractades Llera del riu Ter 
Tractament dels fangs Deshidratació 

Font: DMAH. 
 
Des de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ripoll es porta un control diari del cabal tractat, així 
com del rendiment de l’estació en quant a al rendiment de la depuració de les aigües.  
A partir de la informació facilitada pel Consell Comarcal del Ripollès, es dedueix que el cabal tractat el 
2005 ha estat de 2.979.071 m3, és dir, uns 8.159,8 m3/dia. Per tant, el cabal diari tractat de promig no 
supera en cap cas al cabal diari de disseny. Si es tenen en compte les dades mensuals, únicament s’ha 
superat el cabal promig diari en els mesos de maig, juny i juliol. 
 
Actualment, l’EDAR de Ripoll està sobredimensionada, ja que té un canal del biològic i un decantador en 
desús i per tant podria arribar a rebre fins a aproximadament 3000 m3/dia més del que rep actualment. A 
més, si es té en compte l’estabilitat poblacional del municipi de Ripoll i la previsió, en futures 
construccions, de separar la xarxa de les aigües residuals de les pluvials, i així a poc a poc, reduir la 
quantitat d’aigües pluvials que van a parar a l’EDAR, no sembla necessari ampliar-la en els propers anys.  
 
Es desconeix quina quantitat d’aigua depurada a la planta pertany al municipi de Ripoll i quina la municipi 
de Campdevànol. 
 
Els fangs deshidratats a la planta, són enviats a la planta de compostatge de Manlleu (Ferbosa). En la 
següent taula es mostra mensual de fangs generada a l’EDAR de Ripoll: 
 
 

Taula 42: Generació de fangs a l’EDAR de Ripoll. 

RESIDUS EDAR Ripoll 
FANG FINS 

Disseny 51,78 

Període: 
Tm 
MS. 

% MS m3 

Gener-05 12,71 13,2 0,8 

Febrer-05 12,30 15,1 0,8 
Març-05 27,13 14,9 0,8 
Abril-05 6,94 13,3 0,8 
Maig-05 11,50 13,5 0,8 
Juny-05 21,38 13,4 0,8 
Juliol-05 19,57 15,3 0,8 
Agost-05 19,04 15,0 0,8 
Set-05 14,54 14,3 0,8 
Oct-05 7,24 13,8 1,6 
Nov-05 13,75 14,3 0,8 

Des-05 9,73 13,8 0,8 

Total 175,84 - - 
Font: Consell Comarcal del Ripollès. 

 
Tal i com s’observa en la taula, a l’any 2005 s’han extret 175,84 Tn de fangs de forma deshidratada amb 
un percentatge de sequetat que oscil·la entre el 13% i el 15%. El març és el mes en el que s’ha extret 
una major quantitat de matèria seca de forma deshidrata (27,13 Tn), amb una sequetat del 14,9 %. En 
canvi, l’abril ha estat el mes que se n’ha extret una menor quantitat (6.94 Tn) 
 
En quant als paràmetres de disseny, l’EDAR ha estat calculada per a obtenir una eficiència superior al 
90% per a la reducció de la DBO5, sòlids en suspensió (S.S.), nitrogen i fòsfor. En la següent taula 
s’indiquen els valors de disseny d’entrada i de sortida per a cadascun d’aquests paràmetres i l’eficiència. 
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Taula 43: Paràmetres de disseny de l’EDAR de Ripoll 
Paràmetres Valor d’entrada (ppm) Valor de sortida (ppm) Eficiència (%) 

DBO5  300 20 93,3 
S.S.  300 20 93,3 

Nitrogen 50 0,5 99,0 
Fòsfor 12 1 91,6 

Font: DMAH. 

L’EDAR controla diàriament diferents paràmetres per determinar la qualitat de l’aigua d’entrada i de 
sortida de la planta: 
 
- MES: el rendiment ha estat superior del 93% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 

mensuals 
- DQO: el rendiment ha estat superior del 89% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 

mensuals 
- DBO5: el rendiment ha estat superior del 93% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 

mensuals 
- TKN: en general s’ha superat el rendiment del 90%, tot i que de febrer a maig, el rendiment ha 

arribar a ser un 20% inferior. 
- NH3: el rendiment ha estat superior del 95% al llarg de tot el 2005, segons les dades mitges 

mensuals, però durant els mesos de febrer a abril el rendiment ha estat entre el 72% i el 85% 
- Ptotal: l’eficiència de la planta per a l’eliminació d’aquest paràmetre, ha estat entre el 50% i el 70%, 

segons les dades mitges mensuals del 2005. 
 
 
En la següent taula es mostren les dades detallades sobre la qualitat de l’aigua d’entrada i de sortida de 
l’EDAR: 
 
Taula 25: Qualitat de l’aigua d’entrada i de sortida de l’EDAR. Any 2005. 
 

CABAL MeS DQO DBO5 EDAR 
RIPOLL 

TRACTAT Entrada Sortida Rend. Entrada Sortida Rend. Entrada Sortida Rend. 

DISSENY 
270.000 
M3/mes 

9.000,0 
M3/dia 300 20 >93    300 20 >93 

Gener-05 234.935 7.578,5 158 6 96,20 334 28 91,62 158 6 96,20 

Febrer-05 201.432 7.194,0 132 6 95,45 303 32 89,44 148 9 93,92 

Març-05 225.348 7.269,3 129 9 93,02 277 30 89,17 142 8 94,37 

Abril-05 261.936 8.731,2 160 9 94,38 381 34 91,08 165 9 94,55 

Maig-05 288.600 9.309,7 129 9 93,02 349 27 92,26 158 8 94,94 

Juny-05 303.753 10.125,1 112 6 94,64 270 25 90,74 135 7 94,81 

Juliol-05 300.242 9.685,2 125 6 95,20 275 26 90,55 140 7 95,00 

Agost-05 271.791 8.767,5 122 6 95,08 276 26 90,58 143 7 95,10 

Set-05 256.997 8.566,6 94 7 92,55 251 27 89,24 124 6 95,16 

Oct-05 207.537 6.694,7 95 7 92,63 252 27 89,29 124 5 95,97 

Nov-05 221.459 7.382,0 119 6 94,96 281 26 90,75 136 5 96,32 

Des-05 205.041 6.614,2 125 7 94,40 277 28 89,89 144 8 94,44 
TOTAL 
2.005 2.979.071 8.159,8          

MITJANA - 
05 248.256 8.159,8 125 7 94,30 294 28 90,38 143 7 95,07 

MÀXIM - 05 303.753 10.125,1 160 9 96,20 381 34 92,26 165 9 96,32 

MÍNIM - 05 201.432 6.614,2 94 6 92,55 251 25 89,17 124 5 93,92 
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TKN NH3 NO3
- DBO5 EDAR 

RIPOLL 
Entrada Sortida Rend. Entrada Sortida Rend. Sortida Entrada Sortida Rend. 

DISSENY 50 5 >95    8 12 2 >92 

Gener-05 17,9 1,7 90,47 17,2 0,7 95,81 3,2 2,6 1,2 53,26 

Febrer-05 20,2 8,4 58,30 19,3 5,4 72,05 1,7 2,7 1,2 53,58 

Març-05 18,7 5,8 68,89 17,7 3,6 79,52 2,6 2,7 0,8 70,80 

Abril-05 20,2 4,1 79,92 19,6 2,8 85,52 2,2 2,9 1,1 62,81 

Maig-05 16,9 2,6 84,61 16,3 1,5 90,89 3,2 2,8 1,3 53,90 

Juny-05 14,7 0,9 94,08 13,9 0,1 99,35 3,0 2,8 1,4 50,55 

Juliol-05 12,5 0,9 93,04 11,5 0,1 99,05 2,8 3,0 1,1 62,91 

Agost-05 22,3 0,9 96,01 21,1 0,1 99,48 2,6 3,0 0,9 70,39 

Set-05 14,6 1,4 90,64 12,4 0,2 98,55 2,8 2,8 0,9 68,68 

Oct-05 12,8 1,2 90,38 11,8 0,3 97,45 3,4 2,7 1,1 57,36 

Nov-05 20,3 1,0 94,87 19,3 0,1 99,43 2,8 3,0 1,0 65,20 

Des-05 19,1 1,5 92,15 18,2 0,2 98,85 2,9 3,0 1,1 64,21 
TOTAL 
2.005           

MITJANA - 
05 17,5 2,5 86,11 16,5 1,3 93,00 2,8 2,8 1,1 61,14 

MÀXIM - 05 22,3 8,4 96,01 21,1 5,4 99,48 3,4 3,0 1,4 70,80 

MÍNIM - 05 12,5 0,9 58,30 11,5 0,1 72,05 1,7 2,6 0,8 50,55 

 
Font: Consell Comarcal del Ripollès 
 
Des de l’EDAR de Ripoll es porta un control diari de les incidències que han tingut lloc a la planta o als 
col·lectors. Destaquen les següents: 
 
Taula: Principals incidències que han tingut lloc als col·lectors i/o EDAR de Ripoll. Any 2005. 

Abril 

Durant una llarga temporada hi ha més abocaments puntuals defosses sèptiques que el normal, això es nota en l'especte de 
l'òrbal ja que encara hi ha presència d'escumes nocardioses en la seva superfície. Per altra banda els paràmetres de sortida 
són correctes. 
 

Maig Durant aquest mes han disminuit fins a desaparèixer la presència d'escumes nocardioses a la superfície de l'òrbal.  

Juny 

El dia 23 hi ha un infiltració d'aigua del riu dins el col.lector, zona renfe. 
El dia 27 queda provisionalment tapat el forat del pou on hi havia la filtració, ja que s'hi col.locarà una tapa 
Se n'ha fet una analítica que ha donat els següents resultats pH = 7,89; MES = 16 ppm; DBO5 = 10 ppm; COND = 400 
µS/cm 

Agost 

El llarg cap de setmana del 15 d'Agost s'observa una important presència d'escumes a la sortida de l'aigua tractada. Aquesta 
presència queda reflectida uns metres aigües avall del punt on la planta lliure les aigües al Riu Ter. 
A partir de dimarts dia 17 ja practicament han desaparegut. La causa pot haver estat degut a la gran quantitat d'abocaments 
de cisternes procedents de fosses de campings i també una major activitat en les estacions de rentat de cotxes, ja que 
durant uns dies s'observaven escumes blanques en el canal i pont dessorrador d'entrada a planta; quan no ni sol haber-n'hi 
mai . 

Setembre 

Degut al gran excés de cabal que arriba a planta, s’ha averiguat que aquest prové d'una determinada zona de Campdevànol, 
s’ha decidit sobreeixir les aigües (excessivament blanques) del clavegueram, al riu freser, a la zona del passeig que boreja 
aquest riu, mentre l'ajuntament busca una solució per evitar les filtracions d'aigua del canal de l'interior del poble cap al 
clavegueram. D'aquestes aigües se n'ha fet una analítica que ha donat els següents resultats: DQO = 45 ppm, MES = 16 
ppm i pH = 8,47 

Octubre 

Després de les fortes pluges dels dies 13, 14 i 15, continua arribant una gran quantitat d'aigua.  El dia 24 es fa un seguiment 
dels col.lectors i s'observa que la tapa del pou registre que està en el riu sota el Pont d'Olot ha sortit del seu lloc i per tant 
està entrant aigua dins el col.lector. Es decideix by-passar l'aigua sobrera cap al riu Ter en l'estació de Bombament de Can 
Botey ja que és una aigua molt diluïda i no presenta cap perill pel medi ambient. El dia 25 la tapa es col.loca al seu lloc. 

Nov. Els dies 2,3 i 4, hi ha una entrada inferior de cabal ja que s'està netejant de sorres de l’estació de bombeig de Can Botey. 
 

Font: Consell Comarcal del Ripollès. 
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3.5.3. Aigües plujanes 
El municipi de Ripoll disposa d’una xarxa unitària de sanejament, és a dir, les aigües residuals generades 
es mesclen amb les aigües de pluja, i són consuïdes fins a la depuradora de Ripoll. 
A més, els nous habitatges, tampoc estan preparats per a ser connectats a xarxa separativa. 
Davant d’aquesta mancança, el POUM de Ripoll preveu la xarxa separativa en els nous plans i projectes 
que es desenvolupin en el pla. 
 
 
3.5.4. Recs urbans 
 
Els regs urbans existents al municipi de Ripoll, actualment s’utilitzen per al reg. Són els que s’indiquen a 
continuació: 
 

- Sèquia de Santa Maria 
- Conducte de l’Arquet, el qual està anulat deut a la manca d’aigua 
- Conducte de can Guetes o Sèquia del Molí Nou 
- Conducte de l’Almoina o Molinar 

 
Figura 85: Canals presents a Ripoll 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del planejament de Ripoll 
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3.5.5. Balanç de l’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Dades declarades en les declaracions bàsiques de les activitats de Ripoll que realitzen la DUCA. 
 

CICLE DE L’AIGUA DEL MUNICIPI DE RIPOLL

 
Aigua de Xarxa Aigua de fonts 

pròpies 

Consum 
domèstic 

 
498.305 m3/a 

Consum 
industrial 

 
121.666 m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

 
15.257 m3/a

Consum 
industrial 

 
119.626 m3/a 

Consum 
domèstic 

 
8.800 m3/a 

Consum 
domèstic 

 
507.105 m3/a 

Consum 
industrial 

 
241.292 m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

 
15.257 m3/a 

 
Abocament a 

l’EDAR de Ripoll 
 

2.979.071 m3/a 

14 km 23 pous i 30 captacions 
superficials 

 
Abocament a llera 

pública 
 

205.733 m3/a* 

 
 

Infiltració terreny 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

La xarxa d’abastament i distribució satisfà la demanda de la població 

• -Captació: 
- Brollador Corones: és la captació principal d’aigües del municipi de Ripoll. Es troba al terme 

municipal de Campdevànol,  
- Brollador de Corberola: la captació secundària d’aigües que abasteix el municipi de Ripoll, es 

troba situada al Remei (Ripoll). 
• Potabilització: Planta potabilitzadora de Campdevànol, amb una capacitat màxima de 280 m3/h.  
• Emmagatzematge: A Ripoll, hi ha un varis dipòsits repartits per tot el municipi 

- Casa Nova de Baix = 270 m3 
- Sant Pere = 2.000 m3 
- Vista Alegre = 225 m3 
- Engordans = 160 m3 

• Distribució: Xarxa d’uns 14 Km de longitud. El 90% de la xarxa, aproximadament, és de polietilè tot 
i que encara queden alguns trams al cas antic de fibrociment. Les canalitzacions de diàmetre més 
gran són de funditubo. 

• Entitat de Gestió: La Societat Municipal d’Aigües de Ripoll S.A. (SOMASRSA), la qual pertany a 
SOREA. 

 
La qualitat de l’aigua a la sortida de l’ETAP, a la sortida dels diferents dipòsits de distribució així com a 
la xarxa de distribució compleix amb la normativa que li és d’aplicació. 
  

L’ús domèstic de la xarxa d’abastament representa el principal consum de l’aigua 

 

 
 

 
Xarxa: 
- El principal consumidor d’aigua provinent de 

xarxa és el sector domèstic. En els darrers 10 
anys, el consum d’aigua de xarxa ha 
augmentat en un 20,6% 

- El consum d’aigua domèstica per habitant 
censat a Ripoll ha augmentat en gairebé un 8 
% en el període 1994-2005. 

- Dintre del ús industrial, són les metalúrgiques 
les industries que consumeixen  més aigua de 
xarxa. 

 
Fonts pròpies:  
- El principal consumidor d’aigua provinent de 

fonts pròpies, són les indústries, que 
representen el 83% seguit del sector agrari i 
ramader (11%), i per últim, el domèstic (6%).  

- Hi ha 53 inscripcions al registre d’aigües, 30 
són captacions superficials i les 23 restants, 
obtenen l’aigua de pous. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les 
 dades facilitades per SOMASRSA i l’ACA: 

Font: Elaboració pròpia a partir de les  
dades de SOMASRSA. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SOMASRSA. 
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Control dels abocaments 

 
• Abocaments 

- Incompliments legals de les activitats industrials de Ripoll: únicament hi ha 6 establiments 
industrials amb autorització administrativa d’abocament d’aigües residuals 

- S’estima que el 93,56% de l’aigua abastada per a ús industrial i la totalitat de l’aigua 
d’abastament d’ús domèstic-comercial, és abocada 

  
• Sistema de clavegueram 

- Entitat de gestió: SOMARSA 
- Sistema de sanejament de tipus unitari, és a dir, les aigües residuals i les aigües de pluja són 

evacuades conjuntament. 
- Els polígons industrials dels Pintors i Mas d’en Bosch, no es disposa de xarxa de col·lectors i 

que per tant aboquen les aigües residuals directament al riu. 
 
 

La depuració de les aigües residuals és suficient per satisfer la població actual i futura 

- Ripoll té Depuradora d’aigües residuals, des de 1992-1993, situada als camps de Vilardenó, a la 
carretera N-152, a uns 2 km del nucli de Ripoll, per a la depuració de les aigües residuals 
generades pels municipis de Ripoll i Campdevànol. Aboca directament al riu Ter. 

- L’empresa CADAGUA, és l’empresa explotadora i encarregada del manteniment de l’EDAR: 
 
 
 

Ripoll 27.400  Població equivalent 
Campdevànol 8.600 

Superfície de l’EDAR 24.000 m2 
Cabal diari 9.000 m3 
Cabal mitjà 375 m3/h 
Cabal màxim 1.025 m3/h 
Potència instal·lada 350 Kw 
Destí aigües tractades Llera del riu Ter 
Tractament dels fangs Deshidratació 
Font: DMAH. 

 
- L’EDAR de Ripoll està sobredimensionada. Podria rebre fins a aproximadament 3000 m3/dia més 

del que rep actualment. 
 

- Generalment l’aigua depurada compleix amb els paràmetres de disseny de la depuradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paràmetres Valor d’entrada (ppm) Valor de sortida (ppm) Eficiència (%) 
DBO5  300 20 93,3 
S.S.  300 20 93,3 

Nitrogen 50 0,5 99,0 
Fòsfor 12 1 91,6 

Característiques tècniques de l’EDAR a Ripoll

Paràmetres de disseny i eficiència de l’EDAR de Ripoll

Càrnica
23%

Metal·lúrgica
66%

Fleca i 
Pastisseria

1%

Tèxtil
9%

Venda carburants 
automoció

1%

Consum  d’aigua per sectors industrials Principals usos de l’aigua de pous

Industrial
83%

Reg i domèstic
5%

Reg
3%

Ramader
2%

Reg i ramader
1%

Domèstic
6%

Font: Elaboració pròpia a partir de 
 dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Font: Elaboració pròpia  partir de les dades de l’ACA. 
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El sector domèstic és el principal consumidor d’aigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aigua de Xarxa Aigua de fonts 
pròpies 

Consum 
domèstic 

498.305 m3/a 

Consum 
industrial 

121.666 m3/a 

Consum agrícola-
ramader 

15.257 m3/a 

Consum 
industrial 

119.626 m3/a

Consum 
domèstic 

8.800 m3/a 

Consum 
domèstic 

507.105 m3/a

Consum 
industrial 

241.292 m3/a

Consum agrícola-
ramader 

15.257 m3/a 

Abocament a 
l’EDAR de Ripoll 
2.979.071 m3/a 

14 km 23 pous i 30 
captacions 

Abocament a 
llera pública 

205.733 m3/a*

Infiltració terreny 

Font: Elaboració pròpia
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C. Indicadors 

Indicador: 1. Consum per persona i dia 

Definició: 

Aquest indicador pretén avaluar el consum d’aigua domèstic-comercial-municipal per habitant i 
dia. 

Tipus Estat 

Unitats Litres/habitant i dia 

Mètode de càlcul 

dies
Ripollatshabidnombre

municipalicomercialdomèsticúsperaiguadConsum

consum
365

tan'
,'










=  

Valor actual 130 l/habitant i dia 

Periodicitat Anualment 

Obtenció SOMARSA  

Tendència - 

Observacions La dotació establerta per l’ACA en les conques internes de Catalunya 
per als municipis de més de 10.000 habitants, és de 210 l/persona i dia. 
D’aquests, 140 l corresponen al consum estricte de les llars, uns 10 l al 
comercial, 16 l al públic i uns 46 l són consums no controlats i pèrdues. 

 

 
 

Indicador: 2.Orígen del consum d’aigua 

Definició: 

Aquest indicador avalua quin percentatge representa el consum d’aigua provinent de xarxa/ 
fonts pròpies. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul ( )
totalconsum

pròpiesfontsoxarxadeaiguadconsumorigen 100*'%  

Valor actual - 68,8% prové de la xarxa d’abastament. 

- 31,2% prové de fonts pròpies. 

Periodicitat Anualment 

Obtenció SOMARSA i ACA 

Tendència - 

Observacions - 
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Indicador: 3.Evolució del nombre d’abonats 

Definició: 

Amb aquest indicador s’analitza l’increment dels abonats d’aigua d’ús domèstic que hi ha hagut 
al municipi. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*

1994º
)1994º2004º(19942004º

comptN
comptNcomptNcomptN −

=−  

Valor actual Augment del 2% 

Periodicitat Anualment 

Obtenció SOMARSA  

Tendència - 

Observacions - 
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D. Diagnosi estratègica 
 
3.5.6. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 MANCA DE CONEIXEMENT DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DEL 
MUNICIPI 

 
En el municipi no s’han realitzat mostrejos de la qualitat dels aqüífers, donat que l’ACA només disposa 
d’una estació en tota la comarca, situada a les Lloses. No obstant això, i gràcies a un conveni entre 
l’ajuntament de Ripoll i SOMASRSA, l’empresa realitza controls trimestrals de la qualitat de certes fonts 
disperses pel municipi. Els resultats de les analítiques indiquen la contaminació per nitrats de 
determinades àrees, concretament a la font del Sant i la font de Sant Eudald, ambdues al sector nord de 
Ripoll. 
 
 

 L’ABASTAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI EN QUANT A QUANTITAT I QUALITAT ESTÀ 
ASSEGURAT 

 
S’han pres diferents mesures preventives que asseguren l’abastament d’aigua en el municipi. Es disposa 
de dues captacions, una de principal (brollador de Corones) i una de secundària (riu Freser), tot i que 
aquesta darrera no sol ser necessària. Els diferents dipòsits d’emmagatzematge d’aigua asseguren el 
subministrament als diferents punts del municipi a l’entorn de 8 hores, en funció de la capacitat del 
dipòsit, de la zona a donar servei i de l’època de l’any. La informatització dels sistemes, asseguren els 
nivells dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua i la qualitat de l’aigua subministrada. A més, es tendeix a 
fer xarxes en forma d’anell, per tal que una zona pugui ser abastada a través de més d’un punt. 
Així mateix, la capacitat de la planta potabilitzadora és adequada i suficient per la demanda d’aigua. A 
més permetria, si fos necessari degut a un augment de la demanda, passar de 280 m3/h als 300 m3/h. 
 
 

 CONTROL D’IRREGULARITATS EN LA DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
SOMASRSA disposa d’un sistema automatitzat pel control anual de fuites a tota la xarxa i revisa 
trimestralment les vàlvules per detectar petites pèrdues. A més s’ha renovat progressivament la xarxa 
d’abastament. D’aquesta manera s’ha aconseguit reduir les pèrdues de xarxa fins al 20% actual. 
 
 

 EL CONSUM D’AIGUA DOMÈSTICA PER PERSONA I DIA ÉS TROBA PER SOTA DE LA 
DOTACIÓ MITJA ESTABLERTA PER L’ACA EN LES CONQUES INTERNES DE CATALUNYA 

 
L’ACA estableix que aproximadament, en municipis de més de10.000 habitants de les conques internes 
de Catalunya, la dotació domèstica es troba a l’entorn dels 210 litres/persona i dia. A Ripoll, el consum 
domèstic per habitant segons la població censada és de 130 litres/persona i dia, molt per sota de la 
dotació establerta per l’ACA, en 210 litres/persona i dia.  
 
 

 EL SECTOR DOMÈSTIC ÉS EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’AIGUA 
 
Un 66,4 % del consum total d’aigua del municipi correspon al sector domèstic, la major part del qual 
(98,3 %) prové de la xarxa d’abastament d’aigua municipal. Així mateix, mentre que el consum d’aigua 
de xarxa augmenta, la població censada decreix, degut a un increment del consum per habitant. 
 
 

 EL CONSUM D’AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL S’HA MULTIPLICAT PER 5 EN ELS ÚLTIMS 10 
ANYS 

 
El consum d’aigua industrial provinent de xarxa (del qual es disposa de l’evolució), ha incrementat de 
forma considerable en la darrera dècada, arribant a multiplicar-se per 5. No obstant això, en aquest 
mateix període el nombre d’empreses ha augmentat únicament en un 30% (segons dades de l’IAE de 
1994 i 2002).  
 
El principal consumidor d’aigua en la indústria és el sector metal·lúrgic. Aquest sector ha passat de tenir 
35 empreses (IAE 1994) a 53 (IAE 2002) en aquesta època, essent el sector que més ha incrementat la 
seva activitat. 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
171 

 

 

El principal consumidor de fonts pròpies (segons les dades de les quals es disposa) és també el sector 
industrial, donat que l’agricultura de Ripoll és majoritàriament de secà. 
 
 

 RIPOLL DISPOSA D’UNA XARXA DE SANEJAMENT UNITÀRIA 
 
La xarxa de sanejament d’aigües residuals de Ripoll és unitària, és a dir, no es separa les aigües 
residuals de les aigües pluvials.  
 
Aquest criteri es continua aplicant a les noves urbanitzacions, de manera que el cabal d’aigua que entra 
a l’EDAR de Ripoll és molt superior al que seria estrictament necessari, afavorint així el by-pass d’aigua 
del col·lector d’aigües residuals cap al riu Ter en episodis de pluges. 
 
El POUM, davant d’aquesta mancança preveu la xarxa separativa en els nous plans i projectes que es 
desenvolupin en el pla. 
 
 

 ELIMINACIÓ DELS PUNTS NEGRES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE RIPOLL 
 

L’Ajuntament de Ripoll va externalitzar (el maig de 2005) la gestió i manteniment de la xarxa de 
clavegueram a SOMASRSA. Aquesta, per tal de conèixer l’estat actual de la xarxa, va encarregar un 
estudi i es va procedir a eliminar els problemes d’inundacions, fuites, etc. que presentaven 
principalment 3 zones concretes del poble (la zona de Vista Alegre, C/ Progrés i barri de la ctra. 
Barcelona). 

 
No obstant això, encara resta la zona industrial del polígon els Pintors i Mas d’en Bosch sense 
col·lectors, de manera que aboquen les aigües residuals al riu. 
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3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El cabal diari de promig tractat a l’EDAR de Ripoll no supera en cap cas al cabal diari de 
disseny, i s’assoleix l’eficiència teòrica calculada per a la reducció del diferents paràmetres 

- El sistema de potabilització i abastament d’aigua disposa d’un sistema automatitzat per al 
manteniment dels nivells i de la qualitat de les aigües desitjada 

- Les pèrdues d’aigua en la xarxa d’abastament s’han reduït considerablement fins a un 20% 
respecte anys anteriors gràcies als sistemes de control de les pèrdues i a la renovació de la 
xarxa 

- El consum domèstic per persona i dia és inferior a les dotacions establertes per l’ACA 

- L’abastament d’aigua potable del municipi està assegurat gràcies a diferents mesures de 
prevenció i control de la quantitat i qualitat de l’aigua d’abastament 

 
Punts febles 

- Resten zones urbanes per connectar a la xarxa de sanejament 

- L’aigua de les fonts de Ripoll (segons analítiques de 2005) no són potables 

- El sector domèstic és el principal consumidor d’aigua d’abastament municipal 

- El sector industrial és el principal consumidor d’aigua de fonts pròpies 

 

Oportunitats 

- No es disposa de xarxa de separativa d’aigües residuals, tot i que està prevista pel POUM 
en els nous plans i projectes en l’àmbit del pla. 

- La planta potabilitzadora està preparada per tractar un cabal d’aigua de fins a 300 m3/h, 
superior al cabal actual tractat (280 m3/h) 

 

Amenaces 

- El consum d’aigua per a ús industrial augmenta a un ritme molt superior a la implantació de
noves empreses 

- Manca xarxa de col·lectors d’aigües residuals als polígons industrials dels Pintors i Mas 
d’en Bosch. 

- S’ha detectat contaminació per nitrats en dues de les fonts analitzades per SOMASRSA 
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3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’atmosfera és el medi gasós que recobreix la Terra. La composició química d’aquest medi està en 
constant procés d’equilibri amb la hidrosfera (intercanvis de CO2), biosfera (respiració, fotosíntesi) i la 
litosfera (processos d’oxidació de roques i minerals, erupcions volcàniques, etc.). L’activitat de l’home, 
amb l’emissió de substàncies contaminants a l’atmosfera, principalment arrel de les combustions 
d’hidrocarburs, ha trencat aquest equilibri existent, donant lloc a l’alteració de la qualitat de l’aire. 
 
Aquestes emissions a l’atmosfera donen lloc a nombroses alteracions ambientals a gran, mitjana i petita 
escala (efecte hivernacle, reducció del gruix de la capa d’ozó, alteració de la qualitat natural de 
l’aire,etc.), i poden suposar un risc per la salut de les persones.  
S’entén per emissió el procés d’alliberament directe de substàncies a l’atmosfera, les quals són l’origen 
de la contaminació atmosfèrica. Cal també parlar del concepte d’immissió, com a resultat en un punt dels 
processos de desplaçament i transformació de les substàncies alliberades en les emissions dels 
diferents focus. De fet, els nivells que determinen l’efecte d’un contaminant sobre el medi ambient o bé 
sobre la salut de les persones són els nivells d’immissió. 
 
Per valorar la situació actual de la qualitat de l’aire en el municipi de Ripoll cal considerar diferents 
factors, principalment la presència de focus en el municipi (industrials, domèstic-comercial, de trànsit, 
etc.) 
 
També cal considerar les condicions climatològiques (règims de vents, pluges, temperatura, humitat, etc.) 
així com el relleu de la zona d’estudi (veure capítol 2. Entorn físic). 
 
Per tal de facilitar l’actuació dels poders públics en matèria de planificació i ordenació del territori i per 
preservar i/o millorar la qualitat de l’aire, s’han elaborat els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del 
Territori (MVCT), els quals donen informació sobre la capacitat i la vulnerabilitat del territori. Aquests, 
permeten obtenir una informació més global dels valors d'immissió obtinguts a partir de les dades 
registrades per la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), gràcies al 
sistema de modelització que s’aplica a les dades obtingudes. 
 
Per tal d’elaborar els MVCT es divideix Catalunya en 9 zones d'estudi que presenten característiques 
climàtiques homogènies, per tal de considerar que les condicions de dispersió són similars. Cada zona 
es representa en un MVCT diferent, i Ripoll forma part de la zona d’estudi de l’Alt Empordà, Baix 
Empordà, Gironès, La Garrotxa i el Pla de l’Estany. 
Els contaminants que actualment es recullen són el CO, SO2, PST. 
 
 
3.6.1. Principals focus emissors i estimació de les emissions 
 
A partir de les activitats socio-econòmiques, que es desenvolupen en el terme municipal de Ripoll, es 
poden distinguir diferents tipus d’emissors. 
 

 Focus emissors fixos: 
• associats a processos industrials (bàsicament processos de combustió). 
• associats a l’activitat domèstica i comercial (principalment processos de combustió per 

calefaccions). 
 

 Focus emissors difusos (principalment emissions del trànsit). 
 
 
3.6.1.1. Els mitjans de transport 
 
La tipologia de focus emissors amb caràcter mòbils estan directament lligades al trànsit rodat de vehicles 
equipats amb motor d’explosió, és a dir, al parc mòbil de vehicles del municipi, així com als vehicles 
d’altres municipis que hi accedeixen (dades IMD). 
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Per valorar estimativament les emissions produïdes per el trànsit, cal partir de les dades de la intensitat 
mitja diària (IMD) al municipi. A Ripoll, es disposa de les IMD de la xarxa interurbana, per tant alhora de 
realitzar els càlculs es diferencia entre vies interurbanes i vies locals. 
 
Ateses les característiques dels vehicles europeus, s’han considerat els factors d’emissió que la Unió 
Europea publica en el seu programa CORINAIR 90. 
 
Per fer la distinció entre trànsit urbà, interurbà s’han tingut en compte les següents especificacions 
cinemàtiques: 
- Circulació urbana: velocitat mitjana de 19 km/hora. 
- Circulació per la xarxa interurbana: velocitat mitjana 60 km/hora.  
 
• Emissions anuals generades pel trànsit urbà 
Per al càlcul de les emissions urbanes s’ha utilitzat l’expressió següent: 
 

IEur = FEur x IMD x D x 365 
on: 
IEur = intensitat d’emissió del trànsit urbà 
FEur = factor d’emissió per a cada contaminant, combustible i tipus de vehicle  
PM = parc mòbil.  
D= Distància de la via urbana dins del nucli urbà de Ripoll. 
365 = dies per any 
 
En la següent taula es mostren els factors d’emissió pel trànsit urbà per diferents tipus de vehicles que 
proposa el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que s'han 
considerat: 
 

Taula 47: Factors d’emissió pel trànsit urbà (g./Km) 
Tipus vehicle CO NOx PST CH4 N2O 

vehicles de gasolina 30 3 - 0,15 0,006 
vehicles de gas-oil (< 3,5 t) 2 1,6 0,25 0,005 0,017 
vehicles de gas-oil (>3,5 t) 18,8 8,7 0,95 0,085 0,030 

Font: CORINAIR, 1990. (Core Inventory of Air Emissions Methodology). 
Per adaptar la tipologia de vehicles proposada en la taula anterior a la tipologia de Ripoll, s’ha suposat que el 54 % dels turismes de 
Ripoll tenen motor de gasolina i el 46% de gas-oil. 
 
En la següent taula es mostra les IMDs dels diferents punts de mesura  que s’han realitzat a Ripoll. 
 
Figura: IMDs resultants del treball de camp realitzat a Ripoll 

IMDs (Intensitat Mitjana diària) 
Punt de Mesura 

Benzina Gas-oil<3,5 t Gas-oil>3,5 t Motocicletes Total 

Crta. St. Joan de les Abadesses nº 82 3.447,7 1856,5 203,8 102,0 5.610,0 

C/ Dr. Raguer 2 4.179,3 2250,4 506,3 102,0 7.038,0 

Crta de Ribes de Freser 60 6.501,6 3500,9 1013,5 204,0 11.220,0 

C/ Bisbe Morgades 9 5.635,7 3034,6 101,8 102,0 8.874,0 

Crta Ribes de Freser 11 8.486,4 4569,6 408,0 1.122,0 14.586,0 

C/Vinyes 26 265,2 142,8 0,0 102,0 510,0 

Crta olot 43 1.326,0 714,0 0,0 0,0 2.040,0 

Crta Barcelona 66 5.505,9 2964,7 199,4 102,0 8.772,0 

C/ Progres 23 4.245,3 2285,9 506,7 0,0 7.038,0 

C/ Progres 40 6.564,0 3534,5 1019,5 408,0 11.526,0 

Ronda Castellalar 5.967,1 3213,0 1121,9 0,0 10.302,0 

C/ Ramon Pellicer 74 397,8 214,2 102,0 0,0 714,0 

C-17 (Direcció Vic) 7.498,1 4037,5 908,4 0,0 12.444,0 

C/ Garrotxa 7 663,0 357,0 0,0 0,0 1.020,0 
Font: Elaboració pròpia 
 
Aplicant els factors abans proposats, s’obtenen els següents valors anuals d’emissió: 
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Taula 49: Emissions pel trànsit urbà (t/any) 
Tipus vehicle CO NOx PST CH4 N2O 

vehicles de gasolina 342,2 42,2 0,0 2,1 0,1 
vehicles de gas-oil (< 3,5 t) 14,7 11,8 1,8 0,0 0,1 
vehicles de gas-oil (>3,5 t) 26,8 12,4 1,4 0,1 0,0 

TOTAL 383,7 66,4 3,2 2,3 0,3 
Font: Elaboració pròpia. 
 
En un any el trànsit urbà emet 455,8 t/any de gasos a l’atmosfera, de les quals un 80,5% són CO, i un 
14% és NOx. Segons la tipologia de vehicles, són vehicles de gasolina els que expulsen més gasos a 
l’atmosfera, seguit dels vehicles de gas-oil pesants (pes major a 3,5 tones). 
 
Del gràfic de l’esquerra se n’extreu que el 
principal contaminant emès és el CO, que 
procedeix principalment de la combustió 
incompleta de la gasolina amb 386,6 t/any, 
seguit del NOx el qual també és emès en 
quantitats importants per vehicles que utilitzen la 
benzina com combustible. Pel què fa als 
vehicles de gas-oil, com major és el seu pes, 
major és la quantitat de gasos contaminants 
emesa, és a dir, els vehicles de gas-oil de més 
de 3,5 tones són els responsables d’un major 
volum d’emissions atmosfèriques.  
 
 
 
 
• Emissions del trànsit interurbà 
 
Per al càlcul de les emissions interurbanes al municipi s’ha utilitzat l’expressió següent, aplicada a 
cadascuna de les vies 

IEint = FEint x IMD x D x 365 
on: 
IEint = intensitat d’emissió del trànsit interurbà 
FEint = factor d’emissió per a cada contaminant , combustible i tipus de vehicle. 
IMD = Intensitat mitjana diària de la via interurbana 
365 = dies per any 
D = distància de la via interurbana dins el terme municipal de Ripoll 
 
En la següent taula es mostren els factors d’emissió pel trànsit interurbà i per autopistes segons els tipus 
de vehicles: 
 

Taula 50: Factors d’emissió pel trànsit interurbà (g/Km) 
Tipus de vehicles CO NOx PST CH4 N2O 

Vehicles gasolina 15 2,7 - 0,04 0,006 

Vehicles gas-oil<3,5 t 0,8 1,2 0,25 0,005 0,017 

Vehicles gas-oil>3,5 t 7,3 7,4 0,82 0,010 0,030 

Font: CORINAIR, 1990. (Core Inventory of Air Emissions Methodology) 

 
Així mateix, en la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de la xarxa interurbana de Ripoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87: Emissions anuals degudes al trànsit urbà (t/any).

Font: Elaboració pròpia
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Taula 51: IMD i longitud de les diferents carreteres del municipi 
Intensitat Mitjana Diària (IMD) 

Carretera Km 
Vehicles gasolina Vehicles gas-oil<3,5t Vehicles gas-oil>3,5t TOTAL 

N-260 8,4 451,13 242,92 45,95 740 

N-152 2,6 756,47 407,33 101,20 1265 

C-17 6,6 6800,49 3661,80 1136,70 11.599 

C-26 7,5 5062,28 2725,84 669,87 8.458 

 
Font: DEPLAN, S.L. a partir de les dades del Servei territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
Per tal de calcular el nombre diari de vehicles de gas-oil i gasolina que circulen per les diferents 
carreteres del municipi, s’ha realitzat una estimació a partir de les següents suposicions: 
 
- El 54% dels turismes de Ripoll tenen motor de gasolina i el 46 % de gas-oil. 
- Els vehicles pesats s’han considerat juntament amb els vehicles a gas-oil. 
 
Aplicant la fórmula anterior a cada tipus de vehicle i per cada contaminant, s’obtenen els següents valors: 
Taula 52: Emissions anuals degudes al trànsit interurbà (t/any) 

Font: Elaboració pròpia. 

 
El trànsit interurbà causa unes emissions de 688,3 tones/any, el gas més abundant és el CO amb un 
54,1% del total d’emissions, seguidament s’hi troba amb un 14% el NOx. 
 

Figura 88: Emissions anuals degudes al trànsit interurbà (tones/any) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carretera Tipus de vehicle CO NOx PST CH4 N2O 

Gasolina 20,99 0,00 3,78 0,06 0,01 

Gasoil <3,5 0,60 0,00 0,90 0,00 0,01 N-260 

Gasoil >3,5 1,04 0,00 1,06 0,00 0,00 

Gasolina 10,77 1,94 - 0,03 0,00 

Gasoil <3,5 0,31 0,46 0,10 0,00 0,01 N-152  

Gasoil >3,5 0,70 0,71 0,08 0,00 0,00 

Gasolina 245,74 44,23 - 0,66 0,10 

Gasoil <3,5 7,06 10,59 2,21 0,04 0,15 C-17 

Gasoil >3,5 19,99 20,26 2,25 0,03 0,08 

Gasolina 207,87 37,42   0,55 0,08 

Gasoil <3,5 5,97 8,95 1,87 0,04 0,13 C-26 

Gasoil >3,5 13,39 13,57 1,50 0,02 0,06 

Gasolina 485,37 83,59 3,78 1,29 0,19 

Gasoil <3,5 13,94 20,00 5,07 0,09 0,30 
Gasoil >3,5 35,12 34,55 4,88 0,05 0,14 

TOTAL 

TOTAL 534,43 138,14 13,73 1,43 0,63 

Font: Elaboració pròpia  
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La C-17 és la carretera de Ripoll que genera una quantitat d’emissions més elevada. Tal i com 
s’assenyala el principal contaminant emès per la xarxa interurbana, és el CO, majoritàriament procedent 
principalment dels vehicles de gasolina. 
 
3.6.1.1.3. Emissions totals de trànsit 
En la següent figura es sumen les emissions degudes al trànsit urbà amb les degudes al trànsit interurbà, 
obtenint-se els valors totals d’emissió deguts al trànsit al municipi. 
 
Figura 89: Emissions anuals degudes al trànsit (t/any)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El trànsit interurbà és la principal font d’emissions a l’atmosfera, amb un 60% de les emissions 
generades, principalment degut a les emissions de CO.. 
 
El principal contaminant emès pel trànsit de vehicles és el CO, amb un 80% de les emissions, seguit del 
NOx, el qual representa aproximadament un 18% de les emissions i en últim lloc es troba el CH4. 
 
3.6.1.2. Emissions de focus fixos (domèstics, comercials i industrials) 
 
La major part de l’activitat industrial del municipi de Ripoll es concentra en els polígons industrials que es 
troben a les afores del municipi. Tal i com s’ha esmentat en l’apartat anterior 4.5 Anàlisi del sector 
Secundari, es tracta principalment de polígons amb naus ocupades per petites i mitjanes empreses tot i 
que també hi ha les grans empreses com poden ser Soler i Palau S.A., Fundicions JAP S.L. 
 
La major proporció d’aquestes indústries es dedica a la transformació de metall, seguidament s’hi troben 
les indústries tèxtils de confecció i edició de mobles. 
 
A partir d’aquesta primera aproximació de les principals activitats industrials s’observa que, generalment, 
no es tracta d’activitats a les quals hi hagin associats importants processos de combustió o d’emissió de 
gasos de procés.  
 
Com a emissió de contaminants destacarien principalment les emissions de gasos de combustió 
associats a l’ ús de combustibles líquids i gasosos procedents de la metal·lúrgica. A més, cal considerar 
els processos de combustió per a calefacció a la indústria en general. 
 
Són també freqüents les sortides de fums i extractors, ja sigui de cuines particulars, locals públics, 
oficines, petits tallers o bars i restaurants, tot i que no es disposa de cap inventari d’aquests focus. 
 
Si bé la incidència individual de cadascun d’aquests focus és baixa, la suma de tots ells pot causar 
importants impactes sobre la qualitat i la temperatura de l’aire. 
Per valorar les emissions associades als focus dels sectors domèstic - comercial i industrial, s’ha partit de 
les dades de consums al municipi de combustibles del petroli (gas natural, gas-oil, i GLP) . 
 
Cada tipus de combustible té un factor d’emissió per cadascun dels contaminants en el seu procés de 
combustió. Aquest factor depèn de la composició química del combustible i de l’activitat que es tracti, i 
sempre suposant un procés de combustió correcte. 
 

Font: Elaboració pròpia. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 90: Percentatge d’emissions procedents del trànsit
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Els factors d’emissió considerats pels diferents combustibles s’exposen en la següent taula: 
 
Taula 44: Factors d’emissió per tipus de combustibles i per sector 
 

Sector Comsbustible SOx NOx CO PST COV CH4 
GN - 0,0021 0,0042 0,00005 0,0008 0,000048 
GLP - 0,0021 0,0005 0,00053 0,00048 0,000053 
CL-Gasoil 0,002 0,0025 0,0012 0,00029 0,00034 0,000085 

Industrial 

CL-Fueloil 0,021 0,0074 0,0006 0,00051 0,00006 0,000083 
GN - 0,0021 0,0042 0,00005 0,00048 0,00046 
GLP - 0,0018 0,0005 0,00053 0,00005 0,000053 
CL-Gasoil 0,019 0,0025 0,0012 0,00029 0,00034 0,000085 

Domèstic i 
serveis 

 
CL-Fueloil 0,021 0,0072 0,0006 0,00049 0,00013 0,00013 

Font: Departament de Medi Ambient, 1993. 
 
 
En la taula següent es mostren els consums de combustibles en el municipi de Ripoll durant l’any 2004. 
 
Taula 45: Consum de GLP (butà i propà), gas natural i combustibles líquids a Ripoll (tep). Any 2004 

Combustibles Domèstic i Petit 
Comerç 

Industrial i Gran 
Comerç Públic Total 

Gas natural 1.478,45 1.501,82 - 2.980,29 
GLP 414,98 166,11 - 581,09 
CL gas-oil - - 188,69 188,69 
TOTAL 1.893,43 1.667,93 188,69 3.750,05 
GLP= Gasos liquats del petroli (butà i propà), CL= combustibles líquids. 
-: no determinat 
Font: Companyia de gas natural, Josep Bertran Comas, S.L. i l’Ajuntament de Ripoll.. 

 
Les dades de les que es disposa provenen de diferents fonts. Per una banda els consums de GLP han 
estat facilitats per l’empresa Josep Bertran Comas, S.L. ubicada en el municipi Ripoll, i les dades 
referents al consum de gas natural ha estat la companyia de Gas Natural l’encarregada de proporcionar 
les dades. No s’ha obtingut dades del consum de combustibles líquids, i únicament es disposa de dades 
aproximatives del consum d’aquest combustible (gas–oil) de les dependències i equipaments municipals 
i del parc mòbil, que es mostren més endavant dins del ús domèstic. 
 
A l’any 2004 les fonts fixes van consumir un total de 3.750,05 tep, del qual un 50,49% pertany a usos 
domèstics i petit comerços mentre que un 44,48% és industrial i de gran comerç i el 5,03% restant 
pertany a ús públic de l’Ajuntament de Ripoll. S’ha de dir però, que l’ús de combustibles líquids 
representa un consum important en el sector industrial i domèstic que no està comptabilitzat en aquestes 
dades, la qual cosa fa desviar l’anàlisi. 
 
Per valorar les emissions a l’atmosfera degudes als focus industrials i domèstic-comercials s’ha 
multiplicat la quantitat de combustible consumit durant l’any 2004, en cada sector, pel factor d’emissió de 
cadascun dels contaminants, obtenint com a resultat les tones anuals emeses a l’atmosfera. 
 
Taula 46: Emissions per tipus de combustible i per sectors (tones/any) 

  SOx NOx CO PST COV CH4 

GN - 3,15 6,30 0,07 1,20 0,07 
GLP - 0,35 0,08 0,08 0,08 0,009 
CL-Gasoil - - - - -  

Industrial 

CL-Fueloil - - - - - - 
GN - 3,10 6,21 0,07 0,70 0,68 
GLP - 0,74 0,20 0,22 0,02 0,02 
CL-Gasoil 3,58 0,47 0,22 0,05 0,06 0,016 

Domèstic i serveis 

CL-Fueloil - - - - - - 

 TOTAL 3,58 7,82 13,03 0,51 2,07 0,79 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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En l’anterior taula s’observa com les emissions de CO produïdes pel consum de gas natural, són les més 
elevades tant per usos domèstics com industrials seguidament apareix el NOx d’origen industrial com el 
més emès en el sector de la indústria. 
 
Figura 86: Emissions a l’atmosfera de focus fixos per consum de combustibles i per sectors. 

Font: Elaboració pròpia. 
 
L’anterior gràfica mostra, en funció del sector, quin és el principal gas emès per cada tipus de 
combustible. El principal gas format en els processos de combustió d’ambdós sectors és el CO, seguit 
del NOx la resta apareix en quantitats molt més baixes, essent el gas natural el principal responsable de 
l’emissió d’aquests gasos. Si es compara per sectors, el CO és la principal emissió dels focus industrials 
amb 6,3 t/any i també ho és en el sector domèstic i de serveis amb 6,2 t/any. 
 

3.6.1.3. Emissions globals del municipi 
 
Les emissions totals a l’atmosfera durant l’any 2004 derivades dels processos de combustió de les 
activitats industrials, comercials - serveis i del trànsit rodat, generats en el municipi de Ripoll, s’exposen 
en la taula i la gràfica següents:  
 
Taula 53: Emissions totals a l’atmosfera en el municipi de Ripoll, 2004 (t/any) 

  SOx NOx CO PST N2O COV CH4 Totals 

T. Urbà - 66,4 383,7 3,2 0,3 - 2,3 455,8 
F. difuses 

T. Interurbà - 117,24 142,03 0,12 0,52 - 1,12 261,1 

  TOTAL trànsit  1.190,5 7.689,1 51,05 4,59  38,13 761,8 

F. Fixes TOTAL (Industrial + domèstic) 3,59 7,83 13,03 0,51 - 2,08 0,80 27,84 

 TOTAL dels totals 3,59 191,45 538,75 3,8 0,77 2,08 4,19 744,65 

Fonts :Elaboració pròpia. 

 
En el municipi de Ripoll es generen un total 622,08 tones d’emissions atmosfèriques anuals, segons 
dades de l’any 2004 el 95% de les quals procedeixen del trànsit. 
 
Tal com es pot comprovar en la següent gràfica, les principals emissions generades són el CO i el NOx, a 
causa de que el trànsit és el principal focus emissor. 
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Si es té en compte la població de Ripoll de 2004, 10.717 habitants, es pot estimar la quantitat de cada 
gas emès per habitant en tones/any. Segons això, la quantitat total d’emissions emeses per habitant a 
l’any és de 0,058 tones. 
 

 
 
S’observa com els principals gasos emesos són el CO i, en menor quantitat, el NOx. La resta de gasos 
(SOx, PST, CH4 i COV) són emesos en una proporció inferior, des de 0,06 kg/hab. en el cas del PST fins 
0,3 kg/hab en el cas dels SOx. 
 
Si consideren les tones anuals emeses per km2, tenint en compte que la superfície de Ripoll és de 73,7 
km2 s’obté la següent gràfica: 
 

Figura 93: Tones anuals emeses per km2. Any 2004 

Font: Elaboració pròpia 
 

En l’anterior gràfica s’observa com els contaminants dominants en els emissions dels diferents focus per 
km2 també són el CO i el NOx. Així doncs, en total el municipi de Ripoll emet 8,44 tones per km2.  
 
 
3.6.1.3.1. Efecte global 
El diòxid de carboni, juntament amb altres gasos, formen una capa a l’atmosfera que permet passar de 
l’escalfor del sol cap a la Terra, però que no permet que aquesta escalfor retorni a l’espai, de manera que 
augmenta la temperatura del planeta. És el que s’anomena Efecte Hivernacle. 
 
L’efecte hivernacle és causat principalment pel contaminant CO2, procedent de les combustions de 
combustibles fòssils, tot i que cal tenir present que pot ser causat també per altres gasos com el metà 
(CH4). 
 

Figura 91: Emissions totals a l’atmosfera. Any 2004. Figura 92: Emissions totals per habitant. Any 2004. 

Font: Elaboració pròpia. 
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La formació d’hidrocarburs fòssils és un procés molt lent i, pel contrari, el consum és cada vegada més 
gran i accelerat. Així doncs, s’està variant el contingut de gas carbònic a l’atmosfera a un ritme superior 
al que segueixen les plantes per poder-lo capturar. 
 
A continuació, s’ha efectuat una estimació de l’emissió de CO2 en funció del tipus de combustible 
consumit, segons la metodologia proposada pel Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
(IPPC) publicats a la Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
 
Per tal d’estimar quina és la contribució del municipi a l’efecte hivernacle, s’ha partit de les dades de 
consum anual dels diferents combustibles (sòlids, líquids i gasosos) calculades al capítol 3.9. Estructura 
energètica i s’ha aplicat un factor de conversió per cada tipus de combustible, tal com es mostra a 
continuació: 
 
Taula  Factors d’emissió per combustió (tones CO2/tep) 

Tipus de combustibles Consum anual 
d’energia (tep) 

Factor d’emissió per 
combustió (tones 

CO2/tep) 

Emissió de CO2 
(tones CO2) 

Combustibles sòlids - Entre 3,88 i 4,15 - 

Combustibles líquids (gasoils i gasolines) 6.960,2 Entre 2,87 i 3,20 21.124,2 

Combustibles gasosos (GN i GLP) 3.567,9 Entre 1,05 i 2,33 6.029,8 

Font: Panel intergubernamental para el cambio climático. 
 
 
En la següent figura es mostra quina és la contribució de cadascun del combustibles consumits a Ripoll  
l’efecte hivernacle. 
 

Figura 104: Producció de CO2 a Ripoll Any 2003. 
 

Font: Elaboració pròpia 
 
El principal contribuïdor de l’efecte hivernacle a Ripoll són els combustibles líquids, amb un 77,8%. En 
total a Ripoll s’emeten 27.154 tones de CO2 a l’atmosfera que contribueixen a l’efecte hivernacle de la 
terra. 
 
3.6.1.3.2. Efecte local 
 
• Referenciació territorial de les emissions 
 
Les emissions d’origen industrial es generen bàsicament en els diferents polígons industrials del 
municipi, tal i com s’ha esmentat en el punt 4.5 Anàlisi del sector Secundari. Totes les activitats 
esmentades es troben allunyades del nucli urbà, per la qual cosa no s’ha detectat cap episodi de 
concentracions elevades de contaminació dins del nucli urbà. 
 
Les emissions degudes al trànsit s’originen en les carreteres N-260, N-152, C-17 i C-26. La única que 
circula pel nucli urbà de Ripoll i que el creua de nord a sud és la C-17, la qual enregistra les IMD més 
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elevades de tot el terme municipal ja que es tracta de la carretera que comunica Ripoll amb la comarca 
d’Osona. 
 
La taula següent mostra la densitat d’emissió de PST, SO2, CO i NOx a Ripoll: 
 

Taula 54 Quadre resum de la densitat d’emissió (SO2, Partícules, NOx, CO, HC). 
 

CONTAMINANTS DENSITAT D’EMISSIÓ 
(tones/anuals) 

SO2 <10 
PST <10 
CO 10-50 
NOx <10 
HCT <10 

 
Font: Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 1999. 

 
La densitat d’emissió del municipi en general és inferior a 10 tones anuals, menys en el cas del CO que 
es troba entre 10 i 50 t/any, degut a la contaminació produïda pel trànsit tant urbà com interurbà. 
 
• Grau de capacitat de l’atmosfera 
 
El grau de capacitat de l’atmosfera és un paràmetre que mesura la capacitat d’absorció d’hipotètiques 
noves emissions, en funció de la capacitat dispersiva del territori i de les emissions ja existents. 
 
La Capacitat del territori es determina a partir de les característiques de les emissions de la zona i de la 
capacitat dispersiva del medi atmosfèric de l’àrea estudiada, per tal de detectar les àrees del territori que 
ofereixen les condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. Una alta capacitat 
indicaria un bon poder de dispersió del medi. La taula de valors de la capacitat del territori és: Alta, 
Moderada, Baixa i Restringida. 
 
En els MVCT de l’any 1999, la Capacitat del territori del municipi es troba diferenciada segons els tipus 
de contaminants: 
 

Taula 55: Capacitat del territori de Ripoll 
Paràmetre Capacitat 

Partícules Alta 
SO2 Moderada 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Tal com s’observa en la taula anterior, la capacitat de Ripoll pels diferents paràmetres dels quals es 
disposa de dades és alta en referència a les emissions de partícules en suspensió i moderada pel SO2, 
fet indicador del bon poder de dispersió del medi d’aquests contaminants atmosfèrics. 
 
 
3.6.1.4. Control dels focus emissors 
 
3.6.1.4.1. Control dels focus d’emissió industrial puntuals 
 
Les emissions d’origen industrial es generen principalment en focus fixes (xemeneies), i cada activitat 
industrial pot tenir més d’un focus emissor, cadascun dels quals pot emetre diversos contaminants. De 
totes maneres, l’activitat industrial també té tot un seguit de focus difosos com evaporacions, moviments 
d’àrids, etc. 
 
El control d’aquest tipus de focus és portat a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a 
través del Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA) segons el Decret 
322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’Ambient Atmosfèric, modificat pel Decret 158/1994. 
Segons dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el municipi de Ripoll disposa de 2 empreses 
incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera (CAPCA), i un total de 
18 focus emissors donats d’alta (una indústria pot tenir més d’un focus emissor). 
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Aquest Catàleg classifica les empreses segons el potencial contaminant del focus emissor en A, B o C 
(de més a menys contaminant). Aquestes empreses han d’obrir un llibre de registre i han de passar uns 
controls per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC) anuals, si és del grup A, trianuals, si és del grup B o 
cada 5 anys, en cas de ser del grup C. A més, l’administració autonòmica corresponent pot efectuar les 
inspeccions necessàries. 
 
A la taula següent, hi ha la relació d’empreses incloses al CAPCA, el número de focus emissors i la 
tipologia de cada un d’ells amb el codi CAPCA: 
 

Taula 56: Empreses de Ripoll  incloses en el CAPCA 

Empresa Núm. focus 
emissors Codi CAPCA Tipologia de focus 

Fundicions Jasp, S.L 1 4C3 Forn fuel-oil 

Soler & Palau, S.A 17 4C3 
Forn d'alumini, Injector d’ alumini, Extractors, Cabines de 
pintura, impregnadora de rotors, granalladora, caldera, 
cremador 

Font: Servei de Vigilància i Control del Departament de Qualitat Ambiental. DMAH. 
 
En la següent taula es mostra la relació entre els focus emissors d’aquestes activitats i el grup en el què 
estan catalogades. el tipus d’emissió de contaminants la qual poden ser potencialment contaminadores 
de l’atmosfera: 
 

Taula 57: Relació de focus emissors i tipus d’emissions a Ripoll. 
 

Focus emissors Núm. Focus emissors Tipus d’emissió 

Forns 2 SO2, NO, O2 
Injectors 6 Compostos Orgànics 

Extractors 1 Compostos Orgànics 
Cabines de pintura 3 Compostos Orgànics, PST 

Impregnadora 2 Compostos Orgànics 
Granalladora 1 PST 

Caldera 1 SO2, NO, O2 
Cremador 2 PST 

Font: Elaboració pròpia. 
 
No es disposa dels resultats de les inspeccions de la DGQA ni dels controls dels focus emissors. 
Alguns dels focus emissors disposen de mesures correctores per tal de minimitzar les emissions a 
l’atmosfera de l’activitat, com són els filtres i ciclons. 
 
Segons les dades disponibles de l’Impost d’Activitats Econòmiques del 2002 (IAE), en el municipi de 
Ripoll hi ha un total de 125 activitats industrials registrades. Per altra banda, segons dades de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental, el municipi té 2 empreses incloses al CAPCA. Així doncs, el municipi 
disposa d’un 1,6% d’activitats amb un o varis focus emissors potencialment contaminadors de 
l’atmosfera. 
 
Al capítol 4.5 Sostenibilitat econòmica, es troben representades les activitats industrials que poden tenir 
més incidència ambiental. 
 
3.6.1.4.2. Control dels focus d’emissió difusa 
 
Al municipi de Ripoll sempre ha estat lligat a activitats extractives, majoritàriament les quals es troben en 
domini públic hidràulic dedicades a l’extracció d’àrids (graves) i les guixeres. En l’actualitat, totes 
aquestes es troben abandonades o clausurades. Avui dia no hi ha cap activitat extractiva que es troba 
dins del terme municipal de Ripoll però hi ha que afecten degut a l’efecte d’arrossegament de les aigües, 
com és el cas de la gravera de la Tolosa, ubicada en Vallfogona de Ripollès, la qual té un programa de 
restauració integrada. 
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3.6.1.4.3. Control dels sistemes domèstics de calefacció i aigua calenta 
 
En el municipi de Ripoll el control dels sistemes domèstics de calefacció i aigua calenta és l’efectuat per 
les companyies instal·ladores dels mateixos equips les quals realitzen el manteniment de les 
instal·lacions. 
 
No es disposa de dades analítiques d’aquest tipus d’instal·lacions.  
 
3.6.1.4.4. Control de vehicles de motor  
 
Des del propi Ajuntament no s’ha pres cap iniciativa per tal de controlar la contaminació atmosfèrica 
generada pels vehicles de motor.  
 
3.6.1.4.5. Denúncies 
 
En el municipi de Ripoll no s’ha enregistrat cap queixa referent a emissions difuses o concentracions 
puntuals de contaminació. 
 
3.6.1.4.6. Control de les torres de refrigeració 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té coneixença del nombre d’instal·lacions generadores d’aerosols, de 
les característiques i ubicació d’aquestes gràcies a una iniciativa del propi Consell de censar-les i portar 
un control. Concretament hi ha 2 torres de refrigeració ubicades a l’empresa Comforsa, una activitat dels 
sector metal·lúrgic que es troba en la sortida del municipi direcció Campdevànol, en el municipi de Ripoll. 
 
El Consell Comarcal compta amb un tècnic encarregat de salut pública que forma part de la Junta Local 
de Sanitat. D’entre les seves tasques es troben la salubritat d’aliments i aigua, tasques que afectin a la 
col·lectivitat de l’aigua i tot el que afecti en general al medi ambient des de l’àmbit industrial. 
 
 
3.6.2. Immissions de contaminants mesurats 
 
Per a estudiar la qualitat de l’aire d’una zona concreta s’utilitza els nivells d’immissió de diferents 
contaminants, és a dir, la concentració mitjana d’un contaminant present en l’aire durant un període de 
temps determinat. 
 
El terme immissió correspon a la concentració dels contaminants en l’ambient gasós, a nivell de 
superfície, i en punts suficientment allunyats de les fonts generadores de contaminació com per a no 
poder diferenciar quina d’elles és la causant dels nivells de contaminació. 
 
Així doncs, la concentració de contaminants a nivell de superfície viària com a conseqüència del 
desequilibri entre els índex de producció de contaminants (emissió) i els de dilució i desaparició dels 
mateixos. És a dir, els nivells d’immissió dependran de la relació entre les fonts contaminants i la 
capacitat d’autodepuració de l’atmosfera la qual depèn dels diversos processos meteorològics 
(principalment els transport convectiu de contaminants). És per aquest motiu que, a banda de mostrejar 
la concentració dels contaminants, també es té en compte la velocitat de l’aire, temperatura, humitat, etc. 
 
3.6.2.1. Xarxa d’estacions de control del municipi 
 
Per tal de conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori català, la seva evolució 
en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques, la Generalitat de Catalunya 
mitjançant la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 va crear la 
Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA). 
 
L'objectiu principal d'aquesta xarxa és vigilar la qualitat de l'aire, és a dir, obtenir els nivells de 
concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures 
que s'obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar els problemes originats per la 
contaminació atmosfèrica. 
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La Xarxa consta dels següents elements: 
• Sensors: aparells de mesuratge dels nivells d'immissió, organitzats en estacions. Actualment, hi 

ha 256 estacions manuals i 69 estacions automàtiques, distribuides en 99 municipis.  
• Centres d'anàlisi: laboratoris capaços d'analitzar les mostres de les estacions manuals i de 

validar i tractar les dades obtingudes dels sensors. Actualment, n'hi ha 12.  
• Centre receptor i coordinador: és el Departament de Medi Ambient, que planifica, coordina i 

supervisa tota la Xarxa, homologa les estacions, rep les dades (via ràdio o telèfon), les analitza 
(amb sistemes informatitzats) i n'informa dels resultats. 

 
Al terme municipal de Ripoll no hi ha cap estació automàtica de la XVPCA de la Generalitat de 
Catalunya. L’ única estació que hi ha a la comarca del Ripollès es troba ubicada a l’Ajuntament de 
Pardines des de la el 01/07/1994 i des d’on es realitzen mesures diàries del contingut de O3 en 
l’atmosfera i puntualment mesura el pH per diagnosticar si la comarca pateix de pluja àcida.  
 
 
3.6.2.2. Dades d’immissió 
 
Des de la XVPCA s’estableixen tres valors llindars segons la concentració del ozó i que es relacionen 
directament amb la qualitat de l’atmosfera 
 
L’ozó (O3) és un gas incolor, invisible i d’olor agradable. Tot i així, aquesta molècula és oxidant i molt 
reactiva per la qual cosa l’ozó és un gas corrosiu i irritant. 
 
Per tal de veure quina ha estat l’evolució de les concentracions d’immissió d’O3 es parteix del promig 
anual realitzat a partir de les mitges diàries subministrades per l’estació automàtica de Pardines, les 
quals es mostren en la taula següent 
 

Taula 58: Mitjanes d’ immissió d’O3. 
 
 
 
 
 
 

Font: Direcció General de Qualitat de l’Aire. 
 
Com s’observa en la taula anterior, en general, en els darrers quatre anys la concentració mitjana anual 
d’ ozó no supera el llindar establert. 
 
El comportament de l’ozó depèn de l’alçada en la qual es trobi, de tal manera que la disminució de la 
capa d’ozó estratosfèrica (a uns 20 km d’altura), on l’ozó és beneficiós perquè protegeix la Terra de les 
radiacions ultraviolades provinents del sol, i no té res a veure amb la problemàtica de l’ozó troposfèric o 
superficial (entre el sòl i uns 10 km), on l’ozó és un contaminant atmosfèric que cal evitar. 
 
L’ozó és un contaminant secundari que es forma a partir d’altres contaminants atmosfèrics primaris 
(òxids de nitrogen i compostos orgànics) en presència d’una elevada radiació solar. De manera natural, 
hi ha una contribució d’ozó troposfèric causada per reaccions entre òxids de nitrogen naturals, la radiació 
solar intensa i els compostos orgànics biogèncis, o bé per intrusions d’ozó estratosfèric (23% del total). 
 
L’ozó a causa de l’activitat humana pot trobar-se en concentracions superiors a les naturals, sent 
considerat un contaminant atmosfèric. L’època típica dels màxims d’ozó és primavera-estiu, ja que la 
radiació solar és màxima, l’activitat de les plantes també i el trànsit s’intensifica. 
 
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica disposa de 46 estacions de 
mesurament de l’ozó a Catalunya. L’ozó no té perquè aparèixer en les zones industrials o d’elevat trànsit 
rodat on es formen els seus precursors. El fet que es necessitin hores o dies per a la seva formació fa 
que les masses d’aire contaminat dins les quals s’ha generat ozó es poden haver allunyat molt de les 
zones industrials i urbanes i poden afectar més les zones rurals que no pas les properes a les fonts 
emissores dels precursors. 
 
La legislació relativa a l’ozó vigent fins al 9/09/2003 era la Directiva comunitària 92/72 de 27 de setembre 
transposada en el Reial decret 1494/1995 de 18 d’octubre. A partir d’aquesta data entra en vigor la nova 

Llindars Últimes mesures realitzades. Qualitat 
O3 µg/m³  2002 2003 2004 2005 

Pobra > 180 - - - - 
Millorable 91 - 180 - - - - 
Bona 0 - 90 81 78 80 83 
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Directiva comunitària 02/03/CE de 12 de febrer transposada en el Reial Decret 1796/2003 de 26 de 
desembre, on es defineixen els nous valors de referència. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en compliment de la nova Directiva vigila permanentment 
els nivells d'ozó que mesuren les estacions de a la XVPCA i dóna informació pública en cas que se 
superin certs llindars. A més, durant el període en què hi ha més possibilitats que els nivells d’ozó 
superin el llindar d’informació a la població i d'alerta (maig-setembre), es porta a terme la campanya de 
vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya. 
 
En la següent taula es mostren quins són els llindars per l’ozó segons la normativa vigent: 
 

Taula 59: Llindars d’Ozó 
 

Llindars Paràmetre Valor límit 
Llindar d’informació Mitjana horària 180µg/m³ 

Llindar d’alerta Mitjana horària, durant 
3h seguides 240 µg/m³ 

Objectiu a llarg termini per a la 
protecció de la vegetació 

Càlcul a partir dels 
valors horaris de maig a 

juny 
6000 µg/m³ h 

Objectiu a llarg termini per la 
protecció de la salut humana 

Màxim de les mesures 
8-horàries del dia en un 

any civil 
120 µg/m³ 

Valor objectiu per a la 
protecció de la vegetació 

Càlcul a partir dels 
valors horaris de maig a 

juny 
18000 µg/m³ h 

Valor objectiu per a la 
protecció de la salut humana 

Màxim de els mesures 
8-horàries 120 µg/m³ 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Tal i com s’ha observat al començament d’aquest punt, les quantitats d’ozó troposfèric mitjanes en 
l’atmosfera no superen els llindars establerts, però a l’any 2005 s’han superat vuit vegades els llindars 
d’informació en moments donats, el que ocasiona petites situacions de alarma. 
 
3.6.2.3. Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 
La Vulnerabilitat és un indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als 
contaminants atmosfèrics. Aquest paràmetre està relacionat amb els nivells d’immissió, la densitat de 
població i els espais naturals.  
L’escala de valors per a l’exposició de la població als diferents contaminants és: Nul·la, Molt baixa, Baixa, 
Moderada i Alta. La vulnerabilitat del territori de Ripoll pels diferents contaminants és la presentada a 
continuació: 
 

Taula 60: Vulnerabilitat del territori de Ripoll 
Paràmetre Vulnerabilitat 

Partícules (PST) Nul·la – Molt baixa 
SO2 Nul·la – Molt baixa 
CO Nul·la 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Tal com s’observa en la taula anterior, la vulnerabilitat del SO2 i PST a Ripoll oscil·la entre nul·la i molt 
baixa en funció de la zona del municipi, mentre que el CO té una vulnerabilitat nul·la en el municipi. 
 
3.6.2.4. Índex Català de la Qualitat de l’Aire 
 
L'Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat de 
l'aire de Catalunya, implantat en el principat des del gener de 1995. 
 
L'ICQA vol ser l'eina que permeti informar a tothom de forma clara, directa i ràpida sobre la qualitat de 
l'aire que es respira, i que garanteixi amb efectivitat el dret que tenen tots els ciutadans d'accedir a la 
informació ambiental. 
 
L'ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i té en compte els 6 principals contaminants atmosfèrics per als 
quals l'actual normativa comunitària ha establert els nivells màxims d'immissió permesos. S'utilitzen per 
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al càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió del monòxid de Carboni (CO), les partícules en suspensió (PM10 
i PST), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó (O3). 
 
L'Índex català de la qualitat de l'aire, és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels 
diferents contaminants mesurats (PM10, PST, O3; SO2, NO2 i CO) a la qualitat global de l'aire. És, per 
tant, un indicador especialment pensat per informar el gran públic. 
 
L'ICQA no és una mitjana sinó que l'ICQA del dia és ocasionat pel contaminant que hagi pogut produir 
una major afectació sobre la qualitat de l'aire del dia.  
 
El contaminant que ha donat una concentració més alta, essent aquest el que més empitjora la qualitat 
de l’aire, és el que determina l´ICQA diari. 
 
L'ICQA va de 100 (la millor qualitat de l'aire possible) a -400 (a la pràctica, no sol baixar de -50). Com 
més alt és el valor de l'ICQA, més alta és la qualitat de l'aire. 
 
El valor de 0 de l'ICQA marca una frontera important ja que un ICQA negatiu significa que, com a mínim, 
un dels contaminants ha ultrapassat el nivell límit d'immissió fixat. I un ICQA positiu significa que els 6 
contaminants que determinen l'ICQA estan presents a l'aire en concentracions inferiors als valors límit. A 
partir del valor numèric de l'ICQA es defineix la qualitat de l'aire.  
 
Taula 61: Classificació de la qualitat de l’aire segons el valor de l’ICQA. 
 

Classificació Qualitat de l’aire Valor ICQA 
***** Qualitat de l’aire excel·lent 75 ≤ ICQA ≤ 100 BONA 

50 ≤ ICQA ≤ 100 **** Qualitat de l’aire satisfactòria 50 ≤ ICQA < 75 
*** Qualitat de l’aire acceptable 25 ≤ ICQA  <50 MILLORABLE 

0 ≤ ICQA < 50 ** Qualitat de l’aire baixa 0 ≤ ICQA < 25 
* Qualitat de l’aire deficient - 50 ≤ ICQA < 0 POBRA 

ICQA < 0 • Qualitat de l’aire molt deficient ICQA < - 50 
 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
Els nivells de l’ICQA diari es poden consultar diàriament a la pàgina web del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge però actualment, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, l’ únic paràmetre que 
es mesura és l’ozó i per tant no hi ha dades disponibles sobre l’ ICQA. 
 
No es troben disponibles les dades del ICQA del municipi de Ripoll ni de la comarca del Ripollès, degut a 
que l’única mesura que es realitza és d’ozó a Pardines. 
 
 
3.6.3. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos 
de contaminació 
 
L’estat de la qualitat de l’aire, és a dir, els nivells d’immissió, depenen de la quantitat i tipologia de les 
emissions dels diferents focus emissors (industrials, domèstic-comercial, de trànsit,...), així com de les 
condicions climatològiques, entre d’altres. 
 
El clima de la zona és mediterrani, amb una pluviometria mitjana anual d’uns 110 mm de mitjana. Les 
precipitacions es redueixen durant l’estiu degut a l’increment de temperatures però l’època seca es 
produeix durant l’hivern, principalment durant els mesos de desembre a febrer assolin valors al voltant 
dels 20 mm. La humitat relativa mitjana de Ripoll és alta durant tots els mesos de l’any, aproximadament 
al voltant del 70 i 90%. 
 
Ripoll es caracteritza per presentar hiverns freds i estius amb temperatures suaus. La temperatura 
mitjana al mes d’agost és d’uns 20ºC. A finals d’agost, té lloc una davallada de les temperatures fins que, 
a ple hivern, les temperatures mitjanes assoleixen valors d’entre 0 i 5ºC. Al mes de març s’inicia un 
increment de la temperatura fins al juliol, mes en què, juntament amb l’agost, enregistra les temperatures 
més elevades. Cal considerar la radiació solar incident al territori ja que afavoreix la formació de certs 
contaminants secundaris com l’ozó. 
 
En relació a la direcció i força dels vents, no es tenen dades disponibles actuals, l’únic que es pot dir es 
que aquests són més forts durant la primavera. 
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Així doncs, i després d’analitzar aquells trets de la climatologia i meteorologia que influeixen en els 
processos de contaminació, es conclou que Ripoll és un municipi que presenta un reduït nombre de 
focus potencialment contaminadors de l’atmosfera, amb una vulnerabilitat entre nul·la i molt baixa i una 
capacitat entre alta i moderada (en funció del contaminant) i que per tant no presenta una problemàtica a 
destacar. 
 
 
3.6.4. Balanç d’emissions 
 
El següent diagrama de flux global mostra el balanç d’emissions dels focus industrials, domèstics i de 
serveis i les emissions procedents del trànsit del municipi de Ripoll. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXOS ATMOSFÈRICS

Fonts Difuses 
(Trànsit) 

Fonts Fixes 
(Industrial i Domèstic) 

Trànsit Urbà 

SOx= - 
NOx =66,4 
CO =383,7 
PST=3,2 
N2O=0,3 
COV=- 
CH4=2,3 

Trànsit 
Interurbà 

SOx= - 
NOx =117,24 
CO =142,03 
PST=0,12 
N2O=0,52 
COV=0- 
CH4=1,12 

Domèstic i 
Petit Comerç 

SOx=3,59 
NOx =4,32 
CO =6,64 
PST=0,35 
N2O= - 
COV=0,79 
CH4=0,72 

Industrial i 
Gran Comerç 

SOx= - 
NOx =3,5 
CO =6,39 
PST=0,16 
N2O= - 
COV=1,28 
CH4=0,08

Emisions Totals 

SOx= 3,59 
NOx =191,4 
CO =538,75 
PST=3,82 
N2O=0,77 
COV=2,08 
CH4=4,19
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

El CO és el principal contaminant emès, tant per focus fixes com en emissions difuses 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Fonts Difuses: els vehicles de benzina, que circulen per les vies interurbanes són els principals 
emissors de CO i NOx. 

- Fonts Fixes: El sector industrial, mitjançant la utilització de gas natural com a combustible, és qui 
genera més emissions de gasos contaminants a l’atmosfera. 

Capacitat i vulnerabilitat del territori 

Capacitat i vulnerabilitat:  
- La capacitat de Ripoll, és alta per les emissions de partícules en suspensió, i és moderada pel SO2, 

fet indicador del bon poder de dispersió del medi per aquests contaminants atmosfèrics. 
- La vulnerabilitat, entesa com el risc d’exposició de la població als contaminants atmosfèrics, és 

nul·la o molt baixa per a partícules, SO2 i CO. 

Qualitat de l’aire 
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Control des de les administracions: 
- Departament de Medi Ambient: Controla les emissions a traves del CAPCA. Ripoll té dos empreses 

incloses en el CAPCA, amb un total de 18 focus emissors. 
- Consell Comarcal de Ripollès: Disposa d’un tècnic encarregat del control de les instal·lacions 

industrials generadores d’aerosols 
- Ajuntament: No s’ha pres cap iniciativa per tal de controlar la contaminació atmosfèrica generada 

pels vehicles a motor 
- XVPCA: estació única a Pardines, que només mesura la concentració d’ozó. Petits episodis 

d’elevada concentració d’ozó a l’atmosfera. 
- ICQA desconegut, davant la falta de paràmetres que mesura l’estació. 
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C. Indicadors 

Indicador: 1. Emissions totals per habitant 

Definició: 
Les emissions totals, son aspectes molt abstractes que costen imaginar-se en tones emeses, 
per tant, l’objectiu d’aquest indicador és traslladar per a una unitat més perceptible, com es els 
habitants. Es realitza per cada contaminant, de tal manera que s’observa quins són els 
contaminants més nombrosos a l’atmosfera. 

Tipus Estat 

Unitats Kg/habitant i any 

Mètode de càlcul 
Ripollpoblació
totalsemesoskganyithabikg =tan/  

Valor actual  

Periodicitat Anual 

Obtenció Focus difuses: mitjançant les IMDs urbanes i interurbanes 
Focus fixes: mitjançant consum de gas natural, GLP, combustibles 
líquids. Aplicant el model CORINAIR 90. 

Tendència Disminució 

Observacions . 

 
 

Indicador: 2. Emissions per superfície 

Definició: 
Amb aquest indicador es vol analitzar la quantitat de superfície que per tones de cada 
contaminant. 

Tipus Estat 

Unitats - 

Mètode de càlcul 
73

min2/ antcontapertotalsemesestonesmtones =  

Superfície total de Ripoll = 73 m2 
 

Valor actual SOx=0,05 t/m2 

NOx=16,2 t/m2 

CO=104,5 t/m2 

PST=0,7 t/m2 

N2O=0,06 t/m2 

COV=0,01 t/m2 

CH4=0,5 t/m2 
Periodicitat Anual 

Obtenció Departament de Medi Ambient. 

Tendència - 

Observacions  
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Indicador: 3. Percentatge d’empreses dins del CAPCA 

Definició: 
El Departament de Medi Ambient, controla els processos industrials més contaminants 
mitjançant el CAPCA (Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de l’Atmosfera). 
Aquestes empreses han de passar inspeccions amb més freqüència. 

Tipus Estat 

Unitats - 

Mètode de càlcul 
100*

º
º% 








=

totalsindustriesn
CAPCAindustriesnCAPCAindustries  

Valor actual 1,6% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Departament de Medi Ambient. 

Tendència - 

Observacions  
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D. Diagnosi estratègica 
 

3.6.5. Diagnosi ambiental 
 

 EL GAS NATURAL I ELS COMBUSTIBLES LÍQUIDS SÓN LES PRINCIPALS FONTS 
GENERADORES D’EMISSIONS 

 
La manca de dades respecte al consum de combustibles líquids per usos industrials, desvia l’anàlisi 
donant el gas natural com a font d’energia predominant per aquest ús, mentre les principals fonts 
d’energia per a fonts difuses són els combustibles líquids. 
 
El parc mòbil del municipi de Ripoll consta de aproximadament 7.411 vehicles, un 54% utilitzen com a 
combustible benzina, la resta (46%) utilitzen gas-oil. Les major emissions a l’atmosfera provenen de 
vehicles que utilitzen benzina, per dues raons, per una banda són el tipus més abundant en el municipi 
de Ripoll i per l’altra perquè tenen uns factors d’emissió per vehicle més elevats que els de gas-oil. 
 
 

 EL TRÀNSIT DE VEHICLES ÉS LA PRINCIPAL FONT EMISSORA DE GASOS A L’ATMOSFERA 
 
De les 619,53 t/any emeses a l’atmosfera durant l’any 2004, un 95% (594,3t/any) pertanyien en origen a 
fonts difuses( tant de trànsit urbà com interurbà), únicament la resta (5%) es originada per fonts fixes d’ús 
industrial i domèstic. 
 
Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, hi ha dues tipologies de fonts difuses, el trànsit urbà i 
l’interurbà, d’aquestes dues tipologies de moviments és el trànsit urbà qui genera una major quantitat 
d’emissions, degut bàsicament a que la velocitat es més baixa per dins del municipi i contínuament s’ha 
de reduir i accelerar el que comporta un major consum de combustible i per tant una major emissió de 
gasos a l’atmosfera. 
 
De les 594,3 t/any emeses per fonts difuses, el trànsit urbà representa un 56% (333,2 t/any) i mentre que 
l’interurbà un 44% (261t/any). 
 
 

 EL CO ÉS EL GAS CONTAMINANT EMÈS EN MAJOR QUANTITAT A RIPOLL 
 
Pràcticament un 71% del total de les emissions produïdes en el municipi de Ripoll són CO, el qual prové 
majoritàriament dels vehicles de benzina. 
 
Cal però tenir en compte que la capacitat de dispersió de CO de Ripoll es troba entre alta i moderada, 
tret que dificulta la presència de concentracions elevades d’aquest gas en punts concrets. 
 
Per tant, tot i que el CO és el contaminant que s’emet en major quantitat a l’atmosfera a Ripoll, aquest és 
el contaminant menys problemàtic pel medi ambient i la salut de les persones. 

 
 

 ELS EFECTES GLOBALS I LOCALS DELS GASOS EMESOS SÓN MÍNIMS 
 
Tot i comptar amb una elevada emissió de CO degut bàsicament a les fonts difuses, el municipi de Ripoll 
no compta amb problemes continus ni esporàdics de contaminació atmosfèrica, degut a la capacitat 
dispersiva de l’atmosfera del municipi de Ripoll i al reduït nombre d’empreses amb focus potencialment 
contaminadors de l’atmosfera. Aquesta capacitat és més elevada per partícules que per SO2 però tot i 
així no representa cap risc. 
 
També té a veure, que la distribució de la indústria en el municipi de Ripoll es troba relativament 
allunyada del nucli urbà, i respecte les fonts difuses, únicament les vivendes més properes a la C-17 
poden ser les que tinguin més concentració de contaminants degut a que és la via de comunicació amb 
més afluència. 
 
Fins el moment, no s’ha enregistrat cap queixa referent a emissions difuses o concentracions puntuals de 
contaminació. 
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 BON CONTROL DE LES EMISSIONS DE LES FONTS FIXES 
 
Un dels controls que es porta de les emissions, són dels focus industrials puntuals que es troben dins del 
Catàleg d’Activitats Pontencialment Contaminadors de l’Atmosfera. Les indústries que es troben dins 
d’aquest catàleg tenen que complir una normativa particular, ja que són les que tenen unes emissions 
més perjudicials per l’atmosfera i el medi ambient. En el municipi de Ripoll hi ha dues indústries que 
sumen 18 focus. 
 
Per altra banda, hi ha una persona encarregada dins del Consell Comarcal de portar el control de les 
torres de refrigeració en la indústria, una de les primeres actuacions per desenvolupar el control va ser 
realitzar un cens on apareixent totes les indústries possibles emissores. 
 
En el municipi de Ripoll únicament existeix una indústria amb dues torres de refrigeració però que no ha 
presentat cap problema puntual ni perdurable en el tems en les seves emissions de vapor d’aigua 
majoritàriament. 
 
Pel que fa a les emissions difuses, aquestes no presenten cap control ni anàlisi municipal. 
 
 

 PUNTUALMENT S’HA SUPERAT EL VALOR LÍMIT DE CONCENTRACIO D’O3 TROPOSFÈRIC  
 
L’única mesura que es realitza de la qualitat de l’aire en la comarca del Ripollès es fa des de l’estació 
que la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica té ubicada en l’Ajuntament de 
Pardines.  
Les úniques dades d’immissions a temps real són les d’ozó (O3), aquest contaminant troposfèric no 
sobrepassa els llindars establerts per la Direcció General de Qualitat Ambiental mitjans anuals, però 
puntualment s’han superat els llindars d’informació. 
 
Com que l’estació de la XVPCA únicament mesura la concentració de l’ozó (O3), no es pot mesurar 
l’ICQA (Index Català de Qualitat de l’Aire) en temps real del municipi de Ripoll ni de cap altre municipi de 
la comarca. 
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3.6.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 
- Elevada capacitat de dispersió de l’atmosfera. 
- Es porta un control de les emissions de les fonts industrials 

 
 

Punts febles 
- El major gas emès a l’atmosfera, és el CO el qual prové del trànsit de vehicles 
- El consum de combustibles líquids pel transport és el principal responsable de les 

emissions de Ripoll. 
- Desconeixement del I’ICQA a temps real al municipi. 

 
Oportunitats 

- No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a Ripoll. 
 

Amenaces 
- No s’executa cap control del trànsit de vehicles tot i ser la font que emet una major 

concentració de gasos a l’atmosfera. 
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3.7. Soroll 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi. 
 
L’ Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) va posar en marxa la campanya de control acústic tot i que els 
esforços per aconseguir que els vehicles que circulen facin menys sorolls neix ja a la fase d’homologació, 
en la qual s’obliga als fabricants al disseny de vehicles cada cop menys sorollosos. Aquests vehicles 
homologats un cop surten per les nostres carreteres resten sotmesos als controls periòdics que es 
realitzen a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles (ITV). No obstant això, a la pràctica, els valors 
acústics detectats en diversos controls, indiquen que es superen els valors d'homologació, la qual cosa 
dóna a entendre que hi ha deficiències en el manteniment dels vehicles i possibles manipulacions dels 
sistemes d’escapament. 
 
Cal, per tant, iniciar accions per tal de conscienciar als usuaris dels vehicles automòbils i, molt 
especialment, als de ciclomotors i motocicletes, de la necessitat de fer un bon ús i un acurat 
manteniment dels seus vehicles. Aquesta campanya s’inscriu dins del marc d’accions adreçades a 
disminuir el soroll provocat pel trànsit rodat. 
 
Aquesta campanya es porta a terme mintjançant un conveni entre les empreses concessionàries del 
servei d’ITV i el Departament de Treball i Indústria, a més es convida a tots els ajuntaments catalans que 
ho desitgin a participar en la realització de controls acústics als seus municipis.  
 
La campanya, ja esta totalment en marxa i ja es tenen els primers resultats d’aquestes mesures 
acústiques municipals. El municipi de Ripoll vol formar part d’aquest programa i segons la plana web de 
la itv ha demanat l’informació necessaria per poder signar el conveni. 
 
A continuació es presenta una taula amb els primer resultats després de 770 dies d’inspecció, amb data 
del 20 d’octubre de 2005. 
 
Figura 62: Estat dels vehicles catalans segons l’Itv. 
 

 
Tipus de vehicle 

 

 
Nombre 

 
Bons 

 
% 

 
Dolents  

 
% 

Ciclomotors ≤ 50 cm3 5087 4145 81% 942 19% 
≤ 80 cm3 183 174 95% 9 5% 
≤135 cm3 309 305 99% 4 1% 

 
Motocicletes 

 >135 cm3 859 793 92% 66 8% 
Turismes 8816 8583 97% 233 3% 

≤ 3500 kg 1974 1962 99% 12 1% Transport de 
mercaderies > 3500 kg 84 82 98% 2 2% 

Autocars/autobusos 19 18 95% 1 5% 
Altres vehicles (agrícoles, especials…) 215 208 97% 7 3% 

Totals 17.546 16.270 93% 1276 7% 
 
Font: www.gencat.net/itv/ 
 
L’itv ha establert uns barems per tal de classificar els vehicles com bons o dolents. Aquests barems 
depenen del valor d’homologació del vehicles si és conegut o no. A continuació es presenten les taules i 
valors utilitzats per poder obtenir els resultats finals presents en la taula anterior. 
 
1.- Es coneix el valor d’homologació que s’agafa com a valor de referència (vr) 
 

Correcte Defecte Lleu Defecte Important 
< vr +2 ≥ vr+3, ≤ vr+5 > vr+5 

 
2.- No es coneix el valor d’homologació 
 

a) motocicletes de qualsevol cilindrada (la mesura es farà com a màxim a 5.000 rpm) 
 

Correcte Defecte lleu Defecte important 
Menys de 96 Entre 96 i 100 Més de 100 
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b) altres vehicles 
 

b.1 motor OTTO 
 

Data matriculació Correcte Defecte lleu Defecte important 
Abans de 1989 Menys de 101 Entre 101 i 104 Més de 104 
Entre 1989 i 1995 Menys de 98 Entre 98 i 101 Més de 101 
A partir de 1995 Menys de 94 Entre 94 i 97 Més de 97 

 
b.2 motor DIESEL 

 
Data matriculació Correcte Defecte lleu Defecte important 
Abans de 1989 Menys de 103 Entre 103 i 106 Més de 106 
Entre 1989 i 1995 Menys de 100 Entre 100 i 103 Més de 103 
A partir de 1995 Menys de 96 Entre 96 i 99 Més de 99 

 
 
En general, es considera que la qualitat sonora produïda pels vehicles que circulen per les carreteres 
catalanes urbanes que han estat sotmesos a mesures de soroll és bastant bona. Concretament un 93% 
es troba dins de la normativa vigent, respecte la qualitat acústica i un 7% es considera com dolenta. 
 
Aquest programa no contempla resultats municipals sinó que són a nivell general. En particular són els 
ciclomotors els que més problemes tenen, ja que un 19% es troben fora dels nivells, s’ha de dir que han 
sigut els vehicles més mesurats, un total de 5.087. 
 
Tal i com s’explica en l’apartat 3.7.2.1. de Normativa autonòmica l’aparició de la Llei 16/2002 juntament 
amb el Decret 245/2005, fa que tots els municipis de Catalunya tinguin l’obligació de realitzar un mapa de 
capacitat acústica. El municipi de Ripoll, disposa de mapa de capacitat acústica aprovat. 
 
 
3.7.2. Normativa reguladora existent 
El soroll és una competència municipal, sent els ajuntaments els encarregats d’elaborar-ne el marc 
normatiu regulador. De totes maneres, recentment s’han aprovat diferents normatives a nivell autonòmic, 
estatal i europeu, que cal tenir en compte. 

 

3.7.2.1. Normativa local 
El municipi de Ripoll, recentment ha aprovat una Ordenança municipal per a la regulació del soroll i les 
vibracions al terme municipal, aprovada amb data de 27 de desembre de 2005. L’ordenança estableix 
uns criteris de gestió generals, on es parla de les diferents zones de sensibilitat acústica i on apareix la 
figura del mapa de capacitat acústica com l’eina primordial on s’especifiquen els nivells de soroll màxims. 
 
3.7.2.2. Normativa autonòmica 
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el dia 12 de juny de 2002, la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) número 3675, del 11 de juliol de 2002. Aquesta Llei va entrar en vigor al cap de tres 
mesos d’haver estat publicada en el DOGC. 

Aquesta llei dóna resposta a una demanda social ja que durant els últims anys les queixes dels ciutadans 
relacionades amb el soroll han estat cada vegada més recurrents. És una llei, doncs, que afecta de 
manera directa en la qualitat de vida dels ciutadans. 

Als efectes d’aquesta llei, el territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica següents: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 
protecció alta contra el soroll. 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció mitjana de soroll. 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada de soroll.  
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En aquestes zones s’estableixen dos tipus de valors: 

• Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període de temps determinat. 

- Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 
provenen d’un o diversos emissors acústics al medi exterior del centre receptor. 

- Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus 
al receptor. 

• Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les infraestructures 
de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats existents en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de 
plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 

Taula 63: Nivells d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport 

Ambient exterior Ambient Interior 

Valors límit d’immissió 

LAr en dBA 
Valors d’atenció 

LAr en dBA 
Valors límit d’immissió 

LAr en dBA 

Zona de 
sensibilitat 

acústica 
Dia Nit Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 30 25 

B, moderada 65 55 68 63 35 30 

C, baixa 70 60 75 70 35 30 

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 

Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

 

• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica 

El Decret 245/2005, el qual es va aprovar el 8 de novembre de 2005 i es va publicar al DOGC núm. 4507 
de 10/11/2005, té per objecte establir els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica: 
Metodologia d’elaboració, identificació dels emissors acústics del territori, determinació del nivell de soroll 
ambiental, zonificació acústica del territori, concreció del mapa de capacitat acústica i informació. 

 

3.7.2.3. Normativa estatal 
El 18 de novembre es va publicar la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (BOE núm. 276). Amb 
aquesta llei, es transposa a la legislació espanyola, la Directiva Europea 2002/49/CE. 

La present llei, regula les àrees acústiques, que són zones del territori que comparteixen idèntics 
objectius de qualitat acústica i que es classifiquen en atenció a l’ús predominant del sòl.  

Els valors límit d’immissió i emissió dels diferents emissors acústics, seran determinats pel Govern, si bé 
les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments poden establir valors límits més rigorosos. A més a més les 
Administracions competents hauran d’apropar Mapes de Soroll corresponents a cada un dels grans eixos 
ferroviaris, dels grans aeroports i dels municipis de més de 100.000 habitants 

També s’elaboraran Plans d’Acció en matèria de Contaminació Acústica, corresponents als àmbits 
territorials dels mapes de sorolls, els quals es revisaran cada 5 anys. 

Els Mapes de soroll hauran d’estar aprovats abans del 30 de juny de 2007, o del 30 de juny de 2012, 
segons el trànsit i la població, i els Plans d’acció abans del 18 de juliol de 2008, i del 18 de juliol de 1013 
segons els àmbits territorials. Els emissors acústics existents hauran d’adaptar-se a aquesta llei abans 
del 30 d’octubre de 2007. 
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3.7.2.4. Normativa europea 
En data de 26 de juliol de 2000 la Comissió de les comunitats europees va presentar una “Proposta de 
Directiva del parlament europeu i del consell sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental”, la qual es va 
aprovar al 2002 amb la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny 
de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

L’objectiu de la present proposta és crear un marc comú a la Unió Europea per a l’avaluació i gestió de 
l’exposició al soroll ambiental.  

 

3.7.2.5. Aplicació de la normativa reguladora existent 
 
En el municipi de Ripoll s’ha aplicat la llei 16/2002 mitjançant l’aprovació de l’ordenança municipal per a 
la regulació del soroll i les vibracions al terme municipal de Ripoll i el mapa de capacitat acústica en data 
del 27 de desembre de 2005. 
 
Degut a la recent aprovació de l’ordenança municipal, no es pot valorar encara l’aplicació de la mateixa.  
 
3.7.3. Principals fonts de soroll 
 
Durant els últims anys, l’activitat econòmica de Ripoll i dels seus voltants ha augmentat 
considerablement així com també ho ha fet el volum de trànsit. Tot això ha representat un augment de la 
qualitat de vida dels ciutadans, però també l’ha disminuït a causa d’un augment de la contaminació 
sonora, entre d’altres. El soroll és un dels indicadors utilitzats per la Unió Europea per representar la 
qualitat de vida d’un municipi. 
 
En tots els municipis existeixen diferents fonts de soroll, però les molèsties causades per aquestes 
mateixes fonts són diferents depenen de la planificació urbanística, i de l’activitat del municipi. Per 
exemple, dos polígons industrials amb un soroll de la mateixa intensitat serà més o menys molesta 
segons la seva distància al nucli urbà. 
 
En aquest plantejament es consideren tres tipus de fonts. Una font puntual és la produïda per les 
activitats com podrien ser les industrials, agrícoles, comercials, etc. Una font veïnal és aquella que prové 
dels veïns, activitats i instal·lacions. I una font en línia és aquella procedent del trànsit. 
 
3.7.3.1. Fonts puntuals 
 
Les fonts puntuals solen ser focus fixes, els quals tenen un impacte a tot el voltant de la font emissora. 
 

 Indústria: La indústria de Ripoll es troba repartida en diferens polígons industrials situats a les afores 
del municipi, en direcció St. Joan de les Abadesses (C-26) o direcció Campdevànol (C-17). 
Majoritariament es tracta de naus de petita i mitjana empresa, però tot i que també hi ha indústries 
grans, no s’ha generat cap queixa en el municipi. 

 
 Comerç: El comerç es pot classificar en dues tipologies, el de caire familiar, situat majoritariament en 

el centre del nucli urbà ,el qual no genera cap incidència acústica, i les grans superfícies comercials, 
com les situades al carrer Progrés i a la ctra. Barcelona. Aquestes últimes han produït varies queixes 
per part del veïns ja que les cambres frigorífiques de l’interior degut a estar 24 hores conectades, 
produeixen un soroll molest durant la nit que impedeix descansar. El cos de Policia Local, es va 
desplaçar a la zona i va realitzar diferents mesures sonores, però el soroll es trobava dintre dels 
nivells permesos.  

 
 Locals públics: Els bars musicals i les discoteques són els locals públics que solen crear més 

molèsties acústiques als veïns. A Ripoll va haver-hi moltes queixes pel soroll que ocasionaven els 
cotxes al sortir de la discoteca situada a la Ctra. Barcelona. El propietari de la mateixa va colaborar 
per tal d’aconseguir la sortida de la discoteca de forma més paulatina i evitar la concentració de 
vehicles. Dins del centre urbà també s’han produït queixes per un Bar musical, però no tant pel soroll 
que pugui generar sinó pels deperfectes que ocasionen alguns usuaris al sortir del Bar. 

 
 Obres: S’ha detectat un gran nombre de projectes constructius al municipi. Aquestes activitats 

provoquen sorolls amb intensitats elevades, però el fet de ser fonts molt puntuals, normalment 
diürnes o que s’executen dintre un període curt de temps, no causen molèsties greus. 
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 Activitats i esdeveniments puntuals al carrer: Les activitats i esdeveniments puntuals al carrer se 
solen produir per festivitats com és la Festa Major. Aquestes activitats solen generar molt de soroll 
per l’afluència de gent i les pròpies activitats. De totes maneres, a causa de que és un fet popular i 
puntual no se solen causar queixes per part de la població. 

 
3.7.3.2. Fonts veïnals 
 
Aquestes fonts es produeixen dins l’habitatge, a causa de les instal·lacions d’aire condicionat, ascensor, 
etc. i es propaguen per les parets i per l’aire. Les molèsties per fonts de veïnatge es produeixen en zones 
de més densitat urbana, com és el centre urbà de Ripoll donat a la major proximitat entre els habitatges. 
En canvi, les zones amb habitatges unifamiliars aïllats o les urbanitzacions, els sorolls per veïns 
disminueixen considerablement, sent un element significatiu generador de molèstia els lladrucs dels 
gossos. 
 
Existeixen activitats tal com per exemple la recollida d’escombreries o les alarmes de seguretat que 
generen elevats nivells sonors a la nit, aquestes poden ocasionar algunes molèsties als veïns però no hi 
ha cap queixa registrada.  
 
3.7.3.3. Fonts en línia 
 
Les fonts en línia són les denominades fonts mòbils, i generalment provenen del trànsit tant de vehicles 
com del ferrocarril. 
 

 Xarxa ferroviària: El ferrocarril es caracteritza acústicament per nivells elevats de soroll durant 
períodes relativament curts (pas del tren). En el municipi de Ripoll el tren passa per l’interior del nucli 
urbà, però el fet de que circulen pocs trens i que és un mitjà de transport històric fa que no hi hagi 
queixes per part de la població.  

 
 Xarxa viària: El soroll del trànsit rodat, especialment a una certa distància de la carretera, pot 

considerar-se com un soroll en estat constant, que no fluctua gaire. La xarxa viària la formen els 
carrers dels pobles i les seves urbanitzacions, i el conjunt de carreteres supramunicipals (veure 
capítol 3.4. Mobilitat). 

 
• Xarxa supramunicipal: la xarxa supramunicipal està formada per les carreteres C-17, C-26, N-

260 i N-152. Aquestes carreteres no entren dins del nucli urbà però l’envolten, de tal manera que 
poden ocasionar molèsties als habitatges més propers degut a l’elevada intensitat de trànsit i de 
vehicles pesants que circulen per aquestes carreteres.  

 
• Xarxa viària municipal: la xarxa viària municipal està formada pels carrers de l’interior dels pobles 

i pels carrers que comuniquen els pobles i urbanitzacions del mateix terme municipal entre si. Els 
carrers i avingudes que poden generar més soroll són aquells que presenten una intensitat de 
trànsit més elevada i un percentatge de vehicles pesants més elevat com és la ctra. Barcelona. 
També cal destacar el soroll generat per les motos i ciclomotors pels carrers de Ripoll les quals 
són origen de molèstia a la població. El paviment en mal estat, és usualment una font continua 
de contaminació acústica. En el municipi de Ripoll s’han detectat alguns punts amb paviment 
desgastat sobre tot en el casc antic.  
La construcció dels vials de circumval·lació oest (N-152) i sud (N-260), així com la ronda Mas 
d’en Bosch, han contribuït a la reducció del soroll causat pel trànsit de vehicles pel nucli urbà. 

 
 Infraestructures en projecte: S’ha definit dos eixos de comunicació, l’eix nord-sud i l’eix est-oest, que 

contribuiran a reduir el trànsit rodat pel nucli, amb la conseqüent reducció del nivell de soroll. 
 
D’entre els diferents aspectes que es varen tractar a la Jornada de Participació Ciutadana, respecte a la 
contaminació acústica va sorgir l’idea que existeix molt trànsit rodat per dins del municipi de Ripoll que 
ocasiona problemes de nivells excessius de soroll. 
 
3.7.3.4. Anàlisi quantitatiu del soroll 
 
Durant la realització del PALS de Ripoll s’ha portat a terme una campanya de mesures puntuals per a 
tenir una aproximació de la quantitat de soroll ambiental del municipi. Amb aquesta campanya de 
mesures, s’han aconseguit, dos nous indicadors per una banda l’indicador del nivell sonor urbà (LAeq) i 
per l’altra banda les IMDs urbanes. 
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3.7.3.4.1. Objectius 
 
Les mesures dels nivells sonors en el municipi s’han realitzat amb l’objectiu de: 

• Determinar la distribució general dels nivells sonors en l'àmbit del municipi. 
• Diagnosticar la qualitat del medi ambient sonor, detectant les zones i punts més conflictius. 

 
3.7.3.4.2. Elecció dels punts de mesura 
 
En l’elecció dels punts de mesura s’ha tingut en compte les diferents característiques del municipi i les 
principals fonts emissores sonores. Els punts de mostreig s’han distribuït per tota la superfície 
urbanitzada de Ripoll. Les principals consideracions que s’han tingut en compte en l’elecció dels punts 
són les següents:  

• Les zones urbanes del terme municipal de Ripoll: cascs urbans, urbanitzacions, etc. 
• La xarxa viària supramunicipal: infraestructures que travessen el municipi, vies de circulació 

pròximes a les zones urbanes, etc. 
• La xarxa viària municipal: principals accessos a les zones urbanitzades, eixos de circulació 

principals i eixos secundaris. 
• Zones acústicament sensibles: centres educatius, centres d’atenció primària, residències, etc. 

 
Tots els punts de mesura són representatius del nivell de soroll del municipi. Si bé els mostreigs s’han 
distribuït per tot el municipi abarcant tant aquelles zones amb un nivell de soroll més elevat com aquelles 
àrees més tranquil·les del municipi, s’ha donat especial interès a aquells punts a on la qualitat acústica 
pot ser menor, per la qual cosa hi ha un major nombre de punts de control en aquelles àrees amb una 
possible incidència acústica com són les infraestrucutres viàries principals. Així doncs, s’ha donat 
especial importància en els principals eixos de circulació i les vies d’accés a les diferents zones 
habitades. 
 
Amb tot això, s’ha procedit a efectuar un total de 17 punts de mesura distribuïts per tot el territori de 
Ripoll. 
 
A continuació s’exposa una taula on s’observa la distribució dels punts de mesura així com la 
caracterització de les diferents vies i carrers mesurades. 
 
Taula 72: Caracterització dels punts de mesura al municipi de Ripoll 
 

Amplada (m) Aparcaments Sentit 
PM Adreça Tipologia Paviment 

Vorera Via Parell Senar Únic Doble 

1 Crta St Joan de les Abadesses 
nº 82 Carretera Asfalt 2 7 NO SI  X 

2 C/ Dr. Raguer nº 2 Carretera Asfalt 1 6 NO NO  X 

3 Crta de Ribes de Freser nº 60 Carretera Asfalt 4 parell 
2 senar 7 SI NO  X 

4 C/ Bisbe Morgades nº 9 Carrer Asfalt 1 6 NO NO X  

5 C/ St. Jaume nº 3 Carrer Llambordes 
noves - 6 NO NO   

6 Crta Ribes de Freser nº 11 Carretera Asfalt 1,5 7 Si NO X  

7 Pont del Raval Pont Llambordes 
noves  2 NO NO   

8 C/Vinyes 26 nº  Carrer Llambordes 
noves - 4 NO NO X  

9 C/ Donya Estasia nº 5 Carrer Llambordes 
noves - 4 NO NO   

10 Crta Olot nº 43 Carretera Asfalt 2 6 SI NO X  

11 Crta Barcelona nº 66 Carretera Asfalt 3 10 SI SI  X 

12 C/ Progres nº 23 Carrer Asfalt 2 6 NO NO X  

13 C/ Progres nº 40 Carrer Asfalt 2 6 NO NO  X 

14 Ronda Castellalar Ronda Asfalt 2 8 NO NO  X 

15 C/ Ramon Pellicer 74 Carrer Asfalt 1,5 8 SI SI X  
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16 C-17 Crta Vic Carretera Asfalt  8 NO NO  X 

17 C/ Garrotxa 7 Carrer Asfalt 1,5 7 NO NO  X 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp 
 
Tal i com s’ha observat, dins del municipi de Ripoll s’han fet 17 mesures de soroll, d’aquestes, 7 es 
troben dins del casc antic del municipi i les 10 restants es troben repartides entre principals entrades i 
sortides del municipi i les zones amb elevada densitat d’habitatge. A continuació es presenten dos 
plànols on s’ubiquen els punts de mesura amb el nivell de soroll enregistrat: 
 
Figura: Ubicació punts de mesura dins del cas antic del municipi de Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 

PM3

PM12
PM10 

PM13 

PM14

PM11
PM15

PM16

PM17

PM1 LAeq=70,0 

LAeq=72,5 

LAeq=64,4 

LAeq=68,6 

LAeq=61,4 LAeq=66,1 

LAeq=71,0 

LAeq=72,9 

LAeq=56,7 

LAeq=72,2 

LAeq=71,5

LAeq=71,8

LAeq=74,7LAeq=50,8

LAeq=62,8 

LAeq=53,3 

LAeq=52,7 
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3.7.3.4.3. Paràmetres a mesurar 
 
Les mesures s’han fet d’acord amb la metodologia establerta per la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la norma 
internacional ISO-R-1996. 
 
Les mesures puntuals s’han realitzat a l’exterior amb el sonòmetre situat a una alçada de 1,5 metres 
sobre el terra, a 0,5 metres de l’operador i entre 1,5 i 2 metres de qualsevol paret o obstacle que pogués 
pertorbar la mesura. Els nivells de soroll s’han mesurat mitjançant mostreig, a partir de mesuraments de 
10 minuts en període diürn. 
 
En cadascun dels punts de control s’han mesurat diferents paràmetres per tal de tenir una caracterització 
exhaustiva de cada zona. Els paràmetres mesurats són: 
 

• El nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A (LAeq), paràmetre utilitzat com a 
descriptiu del nivell de soroll ambiental. 

• El nivell màxim assolit (LAmàx)  
• El nivell mínim assolit (LAmín)  
• Paràmetres estadístics (LA1, LA5, LA10, LA50, LA90, LA95, LA99) que permeten una millor 

caracterització de l'escenari acústic.  
 
Els paràmetres estadístics o percentils representen el nivell de soroll que és sobrepassat per un tant per 
cent dels valors, o sigui el LAn és el nivell de soroll ultrapassat durant el n% del temps de mesura. El 
percentil LA10 caracteritza les puntes de soroll, i el percentil LA90, és l'acceptat internacionalment com a 
descriptiu del soroll de fons. La distribució de probabilitats acumulades representa tots els percentils de 
manera contínua. 
 
Les mesures s’han realitzat en constant de temps fast i el rang seleccionat és de 30 a 130 dB. El 
micròfon del sonòmetre ha estat protegit per una pantalla antivent, per a evitar errors de lectura degut a 
la incidència del vent.  
 
Per a conèixer la intensitat de trànsit que circula per cada punt, s’han realitzat aforaments manuals de 
vehicles al mateix temps en què s’han fet els mesuraments de soroll puntuals. Així doncs, s’han fet 
comptatges de 10 minuts separant les següents categories de vehicles: 
 

• Vehicles lleugers (Pes Màxim Autoritzat -PMA- inferior a 3.500 kg). 
• Vehicles pesants (Pes Màxim Autoritzat -PMA- superior a 3.500 kg). 
• Motocicletes i ciclomotors. 

 
A partir dels resultats obtinguts, s’ha extrapolat la intensitat mitjana diària (IMD) per tal de conèixer la 
intensitat de trànsit que circula diàriament per cada punt. L’extrapolació s’ha efectuat aplicant la 
metodologia del Centre d’Estudis del Transport Urbà (CETUR) de França, mitjançant la qual es multiplica 
el valor resultant del treball de camp per 6, per tenir els vehicles per hora, i per 17, obtenint els vehicles 
diaris i per tant la IMD. De totes maneres, s’ha de tenir en compte que es tracta de mostres puntuals i per 
tant els valors són orientatius. 
 
La campanya de mesures s’ha dut a terme durant els dies 8 i 9 de novembre de 2006. Per a cada un 
dels punts de mostreig s’ha realitzat una caracterització, en la qual s’ha anotat les dades del 
mesurament, les característiques del mostreig i de l’entorn de la mesura, així com qualsevol altra dada 
rellevant o incident durant el període del mesurament. 
 
3.7.3.4.4. Equip de mesura 
 
El nivell de soroll s’ha mesurat amb un equip de funcionament manual constituït per un sonòmetre 
integrador promitjador tipus 1 CESVA SC-310. El sistema de mesura acústica emprat compleix amb les 
prescripcions tècniques de les normes del Comitè d’Electroacústica Internacional (IEC) 
60651:79/A1:93/A2:00 i IEC 60804:00, i les seves corresponents comunitàries EN 60651:94/A1:97/A2:01 
i EN 6004:01. 
 
El sonòmetre s’ha calibrat prèvia i posteriorment a la realització de les mesures amb un calibrador sonor 
de la marca CESVA CB-5, el qual compleix la norma IEC 942 Clase 1L. 
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El sonòmetre i el calibrador compleixen l’establert en l’Ordre de 30 de juny de 1999 del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2928 de 12/10/99), per la qual es regula el 
control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible. 
El programa informàtic utilitzat per al processament de les dades és el CESVA Capture Studio. 
 
 
3.7.3.4.5. Presentació de resultats 
 
Els nivells de soroll de cada un dels punts de mesura, així com la intensitat de trànsit de vehicles de cada 
mostreig es troben presentats a continuació: 
 
Taula : Presentació de resultats 

Nivells Sonors Comptatge Vehicles 
PM 

LAeq LAmàx LAmín LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99 IMD %VP 

1 70,0 86,2 40,0 81,4 77,6 74,7 58,0 43,7 42,1 41,0 5.508 3,70 

2 71,5 90 2,1 82,5 77,2 75 64,4 54,5 52 49,3 6.936 7,30 

3 72,5 88,1 2,1 82 78,2 76,5 68,3 56,0 51,2 47,3 11.016 9,20 

4 74,7 103,3 2,1 81,6 76,8 75,2 69,2 65,0 64,5 63,7 8.772 1,10 

5 52,7 73,2 45,9 60,6 57,0 55,2 50,2 48,1 47,7 47,0 - - 

6 71,8 91,2 Und 81,8 76,4 74,7 67,4 59 56,9 53,4 13.464 3,30 

7 53,3 72,2 Und 63,5 57,4 55,9 46,9 40,1 39,3 38,2 - - 

8 62,8 81,9 50,6 74,6 67,7 65,3 57,4 53,8 53 51,9 408 0 

9 50,8 74,1 43,6 59,1 53,7 52,1 48,2 46 45,6 44,9 - - 

10 64,4 82,1 41,9 77,4 71,2 66,2 51,7 45,4 44,4 42,9 2.040 0 

11 66,1 87,1 49,5 75,6 71,9 69,7 60,8 53,7 52,8 50,5 8.670 2,30 

12 68,6 84,5 51,2 78,2 73,9 72,1 65,4 57,6 55,7 52,9 7.038 7,20 

13 72,2 93,5 55,4 83 77,5 74,5 67,2 60,2 58,6 56,4 11.118 9,17 

14 71,0 88,4 48,2 81,5 77,0 74,7 66,3 54,5 51,5 49,4 10.302 10,89 

15 61,4 83,1 2,1 72,5 65,4 61,2 52 46,0 44,6 42,0 714 14,28 

16 72,9 87,4 44,9 82,5 79,0 77,0 68,4 57,0 54,3 48,3 12.444 7,30 

17 56,7 74,3 32,7 70,0 63,2 57,7 40,6 35,1 34,5 33,6 1.020 0,00 
VP: Vehicles pesants. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del treball de camp. 
 
 
A continuació es mostra un resum estadístic del conjunt de mostreigs. La categorització de les mesures 
puntuals de soroll ambiental s’ha realitzat agrupant els nivells sonors equivalents diürns en valors de 5 
dBA, segons la metodologia establerta per la norma ISO-R-1996. 
 
Figura 109: Categorització de les mesures puntuals en funció dels nivells sonors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
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Les zones que es troben en cada una d’aquestes categories són les següents: 

• Nivells sonors equivalents inferiors a 50 dBA: no es registra cap punt de mesura que tingui un valor 
inferior als 50dBA. 

• Nivells sonors equivalents entre 50 i 55 dBA:  es registren tres punts de mesura, dins d’aquesta 
categoria. Es tracta dels carrers dins del nucli antic que no tenen molta densitat de comerços i no 
compten amb pas de trànsit rodat. 

• Nivells sonors equivalents entre 55 i 60 dBA: zones amb elevada densitat d’habitatge. 

• Nivells sonors equivalents entre 60 i 65 dBA: es registren principalment en els carrers amb més 
activitat de Ripoll, i en les carreteres secundaries que comuniquen el municipi de Ripoll amb altres 
municipis mitjançant vies de comunicació en desús. 

• Nivells sonors equivalents superiors als 65 dBA: Es tracta dels punts majoritaris, i són tots els 
accesos i sortides del municipi de Ripoll i els principals carrers de la seva trama urbana. 

 
3.7.4. Mapa de sensibilitat acústica municipal 
 
3.7.4.1. Zonificació sonora 
 
A partir dels nivells de soroll enregistrats en el treball de camp, de la tipologia d’habitatges, del tipus 
d’activitats com comerços, serveis, indústries, etc., del tipus de planificació urbanística de Ripoll i de la 
proposta del mapa de capacitat acústica de Ripoll, es fa una proposta de zonificació del municipi. 
 
Les zones de sensibilitat acústica són aquella part del territori que presenta una mateixa percepció 
acústica. En aquesta proposta de zonificació s’han delimitat tres tipus de zones de sensibilitat acústica, 
segons la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica: 
 

• Zona A: Zona de sensibilitat acústica alta.- comprèn tots els sectors del territori que demanen 
una protecció alta contra el soroll. Zona d’ús residencial. 

• Zona B: Zona de sensibilitat acústica moderada.- comprèn tots els sectors del territori que 
admeten una percepció mitjana del nivells sonor. Zona d’habitatges i comerços. 

• Zona C: Zona de sensibilitat acústica baixa.- comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada del nivell sonor. Zona industrial. 

 
En el municipi de Ripoll les zones de sensibilitat acústica s’han distribuït de la següent manera:  
 

 Zona A. Zona de sensibilitat acústica alta: tots els carrers que es troben en zones residencials com 
és el nucli antic, el perímetre de Ripoll, les urbanitzacions, i l’antiga carretera d’Olot, que concentra 
una elevada densitat d’habitatges. 

 
 Zona B. Zona de sensibilitat acústica moderada: aquesta zona està formada per les principals vies 

del municipi de Ripoll, com per exemple la crta. Barcelona, el carrer Progrés, la carretera de Ribes de 
Freser o la crta. direcció Sant Joan de les Abadesses, sent els accessos i sortides més transitades. A 
més a més, s’hi sumen les vies que es dirigeixen al nucli antic, tal com per exemple el carrer Bisbe 
Morgades o el carrer Prat. 

 
 Zona C. Zona de sensibilitat acústica baixa: aquelles zones industrials del municipi com és el polígon 

industrial d’Estamariu o Els Pintors , i la carretera N-152 al seu pas per tot el terme municipal. 
 
Aquesta proposta s’ha elaborat a partir de les dades existents. En general les dades del nivell de soroll 
del municipi són molt puntuals, i les característiques urbanístiques del municipi varien molt en funció del 
carrer. 
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8.7.4.2. Adequació amb la normativa 
 
L’ordenança municipal de sorolls i vibracions de Ripoll estableix els mateixos nivells d’immisió i d’atenció 
que la llei autonòmica 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 
 
A continuació es compara els nivells de soroll obtinguts amb els valors límits d’immissió sonora: 
 
Taula 74: Adequació de l’ordenança municipal 
 

Carrer LAeq 
Zona de 

sensibilitat 
acústica 

Valor límit 
d’immissió sonora

Sobrepassa 
normativa 

Crta St Joan de les Abadesses nº 82 70,0 B 65 SI 
C/ Dr. Raguer nº 2 71,5 B 65 SI 
Crta de Ribes de Freser nº 60 72,5 B 65 SI 
C/ Bisbe Morgades nº 9 74,7 B 65 SI 
C/ St. Jaume nº 3 52,7 A 60 NO 
Crta Ribes de Freser nº 11 71,8 B 65 SI 
Pont del Raval 53,3 A 60 NO 
C/Vinyes 26 nº  62,8 A 60 SI 
C/ Donya Estasia nº 5 50,8 A 60 NO 
Crta Olot nº 43 64,4 A 60 SI 
Crta Barcelona nº 66 66,1 B 65 SI 
C/ Progres nº 23 68,6 B 65 SI 
C/ Progres nº 40 72,2 B 65 SI 
Ronda Castellalar 71,0 B 65 SI 
C/ Ramon Pellicer 74 61,4 A 60 SI 
C-17 Crta. Vic 72,9 C 70 SI 
C/ Garrotxa 7 56,7 A 60 NO 

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp. 
 
De les 17 mesures realitzades, 13 punts mesurats superen els valors límits d’immisió sonora diürns en 
l’ambient exterior, de les diferents zones de sensibilitat acústica. Els punts que no superen la normativa 
es troben ubicats en les zones on hi ha una major densitat d’habitatge, tal com el nucli antic i les 
urbanitzacions.  
 
3.7.4.3. Mapa de capacitat acústica 
 
Per la realització del mapa de capacitat acústica de tots els municipis de la comarca del Ripollès, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per a que 
sigui ella l’entitat encarregada de la seva realització. 
 
Un cop fet, el mapa de capacitat acústica de cada municipi, es va presentar als ajuntaments per tal de 
que aquests fessin totes les modificacions oportunes i finalment l’aprovessin. 
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A continuació s’ajunta el mapa de capacitat acústica del municipi de Ripoll aprovat després de realitzar 
les modificacions pertinents, ja que el mapa inicial era poc concret i no s’havien tingut en compte certs 
punts del municipi. 
 
 
Figura 94: Mapa de capacitat acústica del municipi de Ripoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ajuntament de Ripoll 
 
Si es fa una lectura del mapa acústic del municipi de Ripoll es veu que hi ha dos fonts lineals clarament 
delimitades que marquen la zonificació de la capacitat acústica, aquestes són la C-17, la N-152, la Ctra. 
de Barcelona i el C/ Progrés, la primera té la seva entrada en el municipi pel Sud, la N-152 apareix 
novament en el municipi i surt en direcció Campdevànol, la Ctra. de Barcelona és l’antiga nacional que 
va de sud a nord i el C/ Progrés és la variant est del municipi. Totes aquestes carreteres que travessen el 
municipi són considerades Zona C, el que significa que admet una percepció elevada de soroll, ja que no 
és una zona molt comercial del municipi i amb trànsit. 
 
Amb aquesta mateixa categoria es troben moltes zones del municipi de Ripoll, per exemple el 
C/Berenguer i la Ctra. de San Joan. També apareixen els carrers més externs del casc antic on es pot 
circular amb cotxe com són la Crta. de Ribes, el C/ Bisbe Morgades, el C/Prats i el Verdaguer. En 
general són les zones on es concentren la major quantitat de comerços i serveis. 
 
Així mateix, també presenten sensibilitat acústica baixa els polígons industrials d’Estamariu, Mas d’en 
Bosch, els Pintors o Agafallops. 
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Com a zona de sensibilitat acústica moderada apareixen les unions entre la categoria anterior de 
sensibilitat acústica alta i la baixa, aquesta última són zones amb una gran densitat de vivendes, és per 
això que amb aquest rang es troben el barri de Vista alegre, el barri de St. Pere, la zona de Ciutat Jardí i 
també la zona més interna del casc antic, ja que actualment no es pot circular amb vehicles, únicament 
en les hores de càrrega i descàrrega. 
 
Juntament amb el mapa del nucli urbà de Ripoll apareixen els mapes dels diferents nuclis urbans i 
colònies que es troben dins del terme municipal de Ripoll. Aquests nuclis majoritàriament es troben al 
voltant de la carretera N-152 que comunica Ripoll amb Campdevànol. Aquest vial és l’emissor de soroll 
per excel·lència degut a l’elevada intensitat de trànsit, i també es troba catalogat com a zona de 
sensibilitat acústica baixa mentre que els nuclis d’habitatges són zones amb una alta sensibilitat acústica 
i els nexes entre les dues zones es troben considerats com a zones moderades. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria de descripció 
 

Ripoll, compta eines pel control de la contaminació acústica 

• Ordenança municipal i Mapa de capacitat acústica: el 27 de desembre de 2005, l’Ajuntament de 
Ripoll va aprovar l’ordenança municipal per a la regulació del soroll i les vibracions al terme 
municipal amb el Mapa de Capacitat Acústica, com a eina fonamental pel control de la 
contaminació acústica. 

No es registren queixes importants procedents de les principals fonts de soroll 

- Fonts Puntuals: Inclou aquells sorolls, procedents de l’indústria, el comerç, locals públics, obres i 
activitats puntuals al carrer. Únicament s’han registrat queixes esporàdiques  procedents de les 
cambres frigorífiques de les grans superfícies comercials. 

- Fonts veïnals: Són aquelles fonts que es registren dins de l’habitatge a causa d’aire condicionat, 
ascensor, etc. D’aquesta tipologia no s’ha registrat cap queixa a Ripoll. 

- Fonts en línia: Són aquelles fonts procedents de la xarxa ferroviària i viària del municipi tant a 
nivell supramunicipal com municipal. A Ripoll són les vies supramunicipals les que ocasionen més 
soroll degut a l’elevada intensitat mitjana diària, a més a més el mal estat del paviment en 
determinats trams també accentua aquest efecte. No s’han enregistrat queixes. 

Elevats nivells sonors en les principals vies de Ripoll 
 
Els principals accessos i sortides del municipi de 
Ripoll, superen la normativa establerta per 
l’ordenança municipal de sorolls a causa de 
l’elevada Intensitat de vehicles diaris: 
 

- Carretera de Ribes de Freser 
- C-17 direcció Vic 
- Ctra. de St. Joan de les Abadesses 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Zonificació Sonora: 
 Zona A. Zona de sensibilitat acústica alta: tots 

els carrers que es troben en zones 
residencials com és el nucli antic, el perímetre 
de Ripoll, les urbanitzacions, i l’antiga 
carretera d’Olot, que concentra una elevada 
densitat d’habitatges. 

 
 Zona B. Zona de sensibilitat acústica 

moderada: aquesta zona està formada per les 
principals vies del municipi de Ripoll, com per 
exemple la crta. Barcelona, el carrer Progrés, 
la carretera de Ribes de Freser o la crta. 
direcció Sant Joan de les Abadesses, sent els 
accessos i sortides més transitades. A més a 
més, s’hi sumen les vies que es dirigeixen al 
nucli antic, tal com per exemple el carrer Bisbe 
Morgades o el carrer Prat. 

 
 Zona C. Zona de sensibilitat acústica baixa: 

aquelles zones industrials del municipi com és 
el polígon industrial d’Estamariu o Els Pintors 
, i la carretera N-152 al seu pas per tot el 
terme municipal. 

Mapa de capacitat acústica: 
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Categorització de les mesures puntuals
en funció dels nivells sonors 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Ajuntament de Ripoll 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
211 

 

 

 
C. Diagnosi estratègica 
 
3.7.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 EL MUNICIPI DE RIPOLL COMPTA AMB UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
SOROLL 

 
Per tal d’aplicar la legislació autonòmica, estatal o europea vigent, el municipi de Ripoll compta amb una 
Ordenança Municipal, l’”Ordenança municipal per a la regulació del soroll i les vibracions al terme 
municipal“ en la qual es regulen tots els nivells de soroll permesos, l’horari de les activitats productores 
de soroll i les sancions corresponents al incompliment de la normativa actual vigent. L’ordenança 
aprovada no deixa cap buit en la regulació de la contaminació acústica. 
 
 

 INICIATIVA PER CONTROLAR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
L’Ajuntament de Ripoll davant de la preocupació de la contaminació acústica produïda pels vehicles s’ha 
adherit a la campanya que el servei d’ ITV juntament amb el Departament de Treball i Indústria han posat 
en marxa. La campanya consisteix en realitzar mesures en tots els municipis adherits per tal de conèixer 
si els vehicles que circulen compleixen la normativa vigent.  
 
En el municipi de Ripoll, encara no s’han fet mesures, ja que es troba en el termini de sol·licitud 
d’informació per poder signar el conveni. 
 
 

 QUEIXES ESPORADIQUES PER FONTS PUNTUALS 
 
El municipi de Ripoll, no compta amb greus problemes o queixes de soroll per part de la població. Una de 
les fonts que origina queixes en general en els municipis és el sector de la indústria, però Ripoll al tenir 
els polígons industrials allunyats del nucli urbà, no té cap incident greu.  
 
Únicament, s’han produït queixes en el darrer any 2005 de fonts puntuals com són: grans superfícies 
comercials situades el nucli urbà, i locals nocturns al nucli urbà. Un cop rebuda la queixa, el cos de 
Policia Local es desplaça al lloc i realitza les mesures pertinents i en el cas que el soroll superi els límits 
establerts es procedeix a la sanció o al tancament de la font. S’ha de dir que de totes les queixes 
produïdes a l’any 2005 en el municipi de Ripoll únicament s’ha procedit al tancament d’una discoteca 
durant una setmana, però amb la participació del propietari a dia d’avui el soroll s’ha reduït. 
 
 

 EXISTEIXEN PROJECTES PER TAL DE MINIMITZAR EL PAS DE VEHICLES I PER TANT LA 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DEL MUNICIPI 

 
En la realització de l’estudi informatiu dels nous elements de la xarxa viària programats, com són la 
variant nord de Ripoll (variant de la C-26), la variant sud de Campdevànol i el desdoblament de la C-17, 
s’han proposat diferents alternatives. D’entre aquestes s’ha optat per la definició d’un nou esquema de la 
xarxa viària de Ripoll format per un eix nord-sud pel corredor est i per un eix est-oest pel coll de Baubs. 
 
Aquesta construcció permetrà minimitzar el pas dels vehicles de tots els tipus per dins del municipi de 
Ripoll i per tant disminuirà en certa manera la contaminació acústica que aquests generen. 
 
 

 MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA, EINA BÀSICA PEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA 

 
El municipi de Ripoll, tal i com obliga la Llei 16/2002, va aprovar el mapa de capacitat acústica el 27 de 
desembre de 2005. 
 
A través del mapa, es classifica com a zona de capacitat acústica baixa les principals infraestructures 
viàries que travessen el municipi, aquelles zones que concentren una major quantitat de comerços i 
serveis i els polígons industrials. Les zones de sensibilitat acústica alta, les quals coincideixen amb les 
urbanitzacions i casc antic, queden unides a les zones de sensibilitat acústica baixa a través de zones de 
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sensibilitat acústica moderada. Així doncs, el mapa de capacitat acústica esdevé una eina molt útil per a 
la col·locació de noves activitats econòmiques i a la ràpida detecció de problemes de capacitat acústica. 
ciutadans sabran en cada zona els valors màxims autoritzats.  
A més els ciutadans podran exigir l’adaptació a normativa davant d’activitats concretes acústicament 
molestes. 
 
 

 PAVIMENT EN MAL ESTAT 
 
El casc antic de Ripoll es totalment peatonal, únicament els carrers més externs a ell, com són: la crta de 
Ribes, el carrer del Prat, el carrer Verdaguer i el carrer Bisbe Morgades es poden transitar amb vehicle. 
Aquests carrers al comunicar-se directament amb el Barri Vell tenen una gran intensitat de trànsit el que 
ocasiona que el paviment contínuament estigui en mal estat i per tant augmenti el soroll de la zona. 
 
 

 ELEVATS NIVELLS DE SOROLL, EN DETERMINATS PUNTS DEL MUNICIPI 
 
Les mesures de nivells sonors, realitzades en el treball de camp han rellevat que els principals accessos 
i sortides que comuniquen el municipi de Ripoll amb els municipis del Ripollès i altres comarques, 
registren una elevada contaminació acústica, produïda principalment per l’elevada densitat de vehicles, 
com per exemple la crta de Ribes de Freser, o la crta fins St. Joan de les Abadesses o inclòs el carrer 
Progrés. 
 
La llei 16/2002 de protecció de la contaminació acústica i l’ordenança municipal per a la regulació del 
soroll i les vibracions al terme municipal de Ripoll, estableixen uns nivells d’immisió, que en el cas 
d’aquests punts es veuen superats.Tots aquest punts, segons la proposta de zonificació sonora, són 
zones catalogades com B, de sensibilitat acústica moderada, pel que admeten una percepció mitjana de 
nivells sonors. 
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3.7.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts Forts 

- Aprovació d’una de l’ordenança municipal de soroll i del mapa de capacitat acústica 

- No hi ha queixes constants per contaminació acústica 

- Bona metodologia d’actuació de la Policia Local davant les queixes veïnals 

 

Punts Febles 

- L’elevat trànsit rodat pel nucli urbà genera nivells de soroll elevats 

 

Oportunitats 

- Iniciativa de l’Ajuntament per adherir-se a la campanya de l’ ITV 

- El mapa de capacitat acústica esdevé una eina útil per a la planificació 

- Projectes futurs que minimitzaran el trànsit rodat i per tant la contaminació acústica 

 

Amenaces 

- Paviment en mal estat en zones cèntriques del municipi 
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3.8. Residus 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu 
 
El marc d’actuació en la gestió dels residus municipals a Catalunya s’estableix d’acord amb la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Programa de Gestió dels Residus Municipals a 
Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC), actualment en revisió.  
 
Aquest programa de gestió preveu la recollida selectiva dels residus municipals, inclosa la matèria 
orgànica, i la seva valorització. La Llei obliga als municipis de més de 5.000 habitants a realitzar la 
recollida diferenciada de la matèria orgànica i a la implantació del servei de deixalleria. Per tant, el 
municipi de Ripoll està obligat a la prestació d’aquests serveis, doncs compta amb poc més de 10.000 
habitants censats.  
 
Els objectius del PROGREMIC (2001-2006) es centren en els següents eixos bàsics:  
- Prevenció en la generació de residus. 
- Valorització de les fraccions que són aprofitables materialment i energèticament. 
- Disposició del rebuig en dipòsit controlat 
- Divulgació i comunicació de les mesures de minimització i valorització als ciutadans, empreses i 

administració. 
- Directrius per a la gestió dels residus comercials considerats com a residu altament valoritzable. 
 
Un dels punts destacats d'aquest programa és la definició de residu municipal d'origen comercial, que en 
el conjunt de Catalunya representa com a mínim el 15% dels residus municipals totals. Es recomana 
l'establiment de circuits segregats de recollida, així com l’obligació del productor de fer-se càrrec de la 
seva gestió. Així mateix preveu desenvolupar un marc normatiu específic per als grans productors 
d’aquests residus.  
 
D’altra banda preveu fomentar i recomanar al sector públic l’aplicació de criteris ambientals en la política 
de compres, així com l’exigència de consum de productes reciclats en els concursos públics. 
L’administració pública, s’estableix, haurà d’adoptar una estratègia de pedagogia activa en aquests eixos 
bàsics, per tal de divulgar-los entre la població.  
 
Es defineixen uns objectius genèrics de valorització (VAL) i deposició (DEP) per al 2003 del 57% (VAL) i 
el 43% (DEP) respectivament, i del 69% (VAL) vers el 31 % (DEP) pel 2006. 
 
Referent als objectius específics per a valorització de cada tipus de material es preveuen els 
percentatges següents, tot i que cada àmbit territorial ha de definir els seus propis objectius de 
valorització en els respectius programes comarcals: 
 
Taula 65: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya en el PROGREMIC. 

 Material Objectiu 2003 Objectiu 2006 
Vidre 60% 75% 
Paper 60% 75% 

Recollida selectiva en 
àrees d’aportació 

Envasos lleugers 15% 25% 
Piles 50% 75% 

Làmpades de descàrrega 50% 75% 
Fluorescents 50% 75% 

Residus Industrials 
Recollida 
diferenciades o en 
Deixalleria Frigorífics fora d’ús 75.000 unitats 100.000 unitats 

Deixalleria Recollir selectivament a 
través de deixalleries 

Més del 8% del total de 
RM generats 

Més del 10% del total 
de RM generats 

Recollida en àrees de 
vorera i/o grans 
productors 

Fracció orgànica 40% 55% 

Recollides 
diferenciades i/o 
gestors autoritzats 
particulars 

Residus comercials 8% de la generació total 15% de la generació 
total 

Font: PROGREMIC 2001-2006. 
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3.8.1.1 Caracterització dels residus municipals: producció i composició 
 
La generació total de residus municipals a 
Ripoll, ha incrementat de forma gradual des 
de 1999 fins al 2004, any en què es detecta 
el major increment (5%). En canvi, en l’any 
següent, la quantitat total de residus 
municipals generats disminueix en més 
d’un 6,7%. 
 
Segons dades de 2005, la producció de 
rebuig del municipi de Ripoll representa 
aproximadament un 83% mentre que la 
recollida selectiva és d’un 17%. 
 
A partir de la gràfica que mostra la 
generació per habitant, s’observa com 
aquesta augmenta, a excepció del període 
2001-2002, en què es manté, i del darrer 
any en que aquest disminueix. 
 
 
 
Amb l’inici de la recollida de matèria orgànica (2003), s’experimenta un increment d’un 3% respecte els 
anys anteriors en quant al percentatge de recollida selectiva. 
  
Si es comparen per fraccions, s’observa com el rebuig és la fracció majoritària en les escombraries dels 
ripollencs, tot i que la recollida selectiva ha anat augmentat any rera any des de la seva implantació, 
passant del 5% (1999) inicial al 19% (2005) actual. 
 
Els residus objecte de recollida selectiva que es generen amb major quantitat (t) són el paper cartró, 
seguit de la matèria orgànica, el vidre i per últim els envasos, degut en part a la relació pes/volum. 
 
A continuació s’adjunta una taula on es pot comparar el percentatge de cada fracció dels residus 
municipals en tres nivells territorials: el municipal, el comarcal i a nivell de Catalunya. 
 
 
Taula 66: Percentatges i comparativa de les fraccions de residus generades 2005. 

Rebuig  Vidre Paper i Cartró Envasos Lleugers Matèria OrgànicaÁmbit 
d’estudi t % t % t % t % t % 

Ripoll 4.492,6 81,1 186,1 3,4 535,4 9,7 97,5 1,8 226,5 4,1 

Ripollès 12110,2 87,0 575,34 4,1 708,4 5,1 136,8 0,9 388,2 2,7 

Catalunya 2.104.018 71,4 162.374,6 5,5 402.899 13,6 72.261 2,4 204.793,6 6,9 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Agència de Residus. 
 
A nivell de Catalunya, el rebuig és la fracció que representa un major percentatge en pes del total de 
residus municipals generats, tal i com succeeix a nivell comarcal i local. Destaca el fet que a nivell 
comarcal el percentatge de rebuig és un 16% superior a la mitja de Catalunya i un 6% superior a Ripoll.  
 
Referent a la recollida selectiva, la quantitat de residus segregats a Ripoll és superior a la mitja comarcal, 
a excepció del vidre, en què el percentatge d’aquesta fracció arriba a superar la mitja catalana. 
 
A continuació es realitza una anàlisi de l’estacionalitat de les diferents fraccions de residus. El Consell 
Comarcal del Ripollès disposa de dades mensuals de les fraccions de recollida selectiva i de rebuig. Les 
dades de rebuig però, són a nivell comarcal i per tant s’ha realitzat una estimació a partir de la població 
de Ripoll.  
 

Figura 95: Generació de residus municipals totals en el municipi de 
Ripoll 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del 
Ripollès (recollida selectiva) de l’Agència de Residus de Catalunya 
(Rebuig) 
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Tal i com s’observa en les figures, a Ripoll no es detecta una estacionalitat molt marcada, tot i que en els 
mesos d’estiu (juliol i agost) el promig de generació de residus mensuals és un 2,2% superior a la de la 
resta de l’any. El mateix succeeix en els mesos de Nadal (desembre i gener), en que la generació de 
residus augmenta lleugerament (0,3%). 
 
Aquest augment es deu a l’increment de la població estacional, al canvi d’hàbits de la població i al major 
consum, com succeeix a l’època estival i en festes de Nadal. 
Per fraccions de residus, s’observa com als mesos d’estiu (juliol i agost) i per Nadal (desembre i gener) 
es genera una major quantitat de rebuig.  
En els mesos d’estiu es recull una major quantitat mensual de residus de totes les fraccions a excepció 
de la matèria orgànica, tal i com seria d’esperar. En l’època de Nadal, el promig mensual de residus és 
superior a la resta de l’any, excepte en la fracció de vidre i paper-cartró. 
 

A partir del càlcul de la generació en Kg/persona i 
dia de les diferents fraccions de residus, s’obté la 
gràfica que es mostra a continuació pels tres nivells 
territorials. 
 
Un habitant de Ripoll genera una mitjana de 1,41 
kg/persona i dia, taxa inferior a la mitjana del 
Ripollès (1,48 kg/persona i dia), i a la catalana 
(1,42 kg/habitant i dia). Aquesta diferència es deu 
principalment a la generació de rebuig. Pel què fa 
al paper-cartró per exemple, la generació per 
habitant és inferior a la mitja catalana però superior 
a la mitja del Ripollès, tal i com succeeix també 
amb la matèria orgànica. En canvi, la generació de 
vidre per habitant i dia a Ripoll, és inferior a la mitja 
comarcal i catalana. 
 
A continuació es mostren dues figures on 
s’analitza, de forma separada, l’evolució de la producció del rebuig i dels residus segregables en el 
municipi de Ripoll, per tal d’estudiar les relacions entre aquests grups. 
 
S’observa com després d’un augment anual de la fracció del rebuig fins a l’any 2003, s’inicia una 
davallada important a partir del 2004. Pel què fa a la recollida selectiva, aquesta ha augmentat de forma 
progressiva des de la seva implantació, passant de representar un 4,9% (1999) a un 16,9% (2004). 
L’augment més significatiu ha estat el del paper-cartró, ja que la quantitat recollida d’aquesta fracció ha 
incrementat en un 6% en el període 1999-2004. En canvi, la quantitat de vidre recollida només ha 
augmentat en un 1%. 
 
 
 

Figura 96: Estacionalitat en la producció total de rebuig en el 
municipi del Ripoll 2005 

Figura 98: Generació mitjana per habitant. Any 2004.
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Figura 97: Estacionalitat en la producció total de les fraccions 
valoritzables en el municipi del Ripoll 2005 
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3.8.1.2. Anàlisi de la gestió actual del servei de recollida i tractament dels residus 
municipals 
 
La gestió dels residus de la comarca és competència del Consell Comarcal del Ripollès i des de 
l’Ajuntament de Ripoll s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal. 
El servei de recollida de residus municipals el realitza l’empresa Vigfa Residus S.L. per concessió 
administrativa des de l’any 2002. 
L’ajuntament ha contractat un tècnic extern per a la realització d’un estudi d’ubicació actual dels diferents 
contenidors de residus i dels hàbits de la població en quant a percentatge d’impropis que es llencen a 
cada contenidor, entre d’altres. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les necessitats de nous contenidors 
de residus i reubicar aquells que es consideri necessari. 
 
3.8.1.2.1. Rebuig 
 
En el municipi de Ripoll hi ha un total de 290 contenidors de rebuig repartits per tots els carrers del 
municipi, amb una ratio de 37 habitants/contenidor de rebuig. 
Des de l’Ajuntament, hi ha previsió de reduir el nombre de contenidors de rebuig del nucli urbà, i 
substituir-los progressivament per nous contenidors de recollida selectiva, en funció de les necessitats 
detectades. 
 
Vigfa Residus S.L s’encarrega de la recollida del rebuig (així com de les diferents fraccions 
valoritzables) i del seu transport fins a l’abocador de les Llosses dels residus generats a la comarca del 
Ripollès. A més a més, en el mateix recorregut es passa a recollir els residus de 5 municipis de la zona 
del Bisaura, a Osona (Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Vidrà, Sta. Maria de Besora i Sora). 
 

Taula 67: Fitxa de caracterització del servei de recollida i transport del rebuig a Ripoll 
Empresa. Vigfa Residus, S.L 

Servei Recollida dels contenidors de rebuig 

Equip: 
3 camions compactadors 
1 camió bicompartimentat per Rebuig i Matèria Orgànica 

Freqüència de la recollida: Variable en funció del nucli de població 

Horari de la recollida: Vespres 

Tipus de contenidors: Rebuig: 100-1100 l 

Neteja dels contenidors: 8 neteges /any 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
El destí final del rebuig és l’abocador de les Llosses, un dipòsit controlat de residus, catalogat com a 
nivell II, residus no especials, per la generalitat de Catalunya. Es troba en funcionament des de l’any 
1986, amb una superfície de 39.962,96 m2. Posteriorment, el 1999 es va ampliar en 16.483,94 m2 més. 
 
Amb l’entrada en vigor del Decret 1/1997, de 7 gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 
controlats, s’estableixen uns criteris de localització, permeabilització i gestió dels abocadors, i dóna un 
període de 10 anys per tal que els abocadors catalans s’adeqüin a la nova normativa.  
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Figura 99: Evolució de la generació de rebuig 
Figura 100: Evolució de la generació de la fracció segregable
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Des del Consell Comarcal del Ripollès i segons acord amb els diferents municipis de la comarca, s’ha 
optat per clausurar l’abocador de Les Llosses en data de juliol de 2006, tant pel fet que s’està arribant als 
límits de la seva capacitat, com per la forta inversió que seria necessària per complir amb els criteris 
fixats pel Decret. Així doncs, a partir del mes de juliol, els residus s’hauran de dipositar a l’abocador 
d’Orís (Osona).  
 
Les competències administratives, no es veuen modificades i l’empresa gestora Vigfa S.L continuarà 
exercint amb les mateixes funcions. El canvi però, comporta un augment del cost de transport dels 
residus que es reflectirà en la taxa d’ escombraries dels municipis del Ripollès. 
 
3.8.1.2.2 Recollida selectiva  
 
La recollida selectiva s’ha instaurat al municipi en diferents etapes. L’any 1992 va començar la recollida 
de paper i cartró i vidre, i el 1996 va començar la recollida d’envasos lleugers. Finalment, el 2003 es va 
posar en marxa la recollida selectiva de la fracció orgànica. 
 
El nombre de contenidors per a la recollida selectiva en el municipi de Ripoll així com la ratio d’habitants 
per contenidor: 

Taula 68 : Contenidors de les fraccions valoritzables. Any 2005. 

Fracció Núm. contenidors Ratio 
(Habitants/contenidor) 

Vidre 45 238 
Paper-Cartró 53 203 
Envasos lleugers 50 214 
Matèria orgànica - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
En el següent gràfic es mostra l’evolució de la relació de nombre d’habitants per contenidor de recollida 
selectiva.  
La Diputació de Barcelona estableix un màxim de 500 habitants per contenidor, per aconseguir una 
recollida, transport i posterior gestió satisfactòria. 

Figura 101: Evolució del nombre de contenidors per habitant 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal i l’Agencia de Residus 
 
El nombre de contenidors de les diferents fraccions ha disminuït 
amb els anys, tal i com ho ha fet la població, a excepció dels 
contenidors per a la recollida de vidre, que han incrementat en 
15 unitats respecte el 1999, de manera que en aquest període 
ha disminuït el nombre de persones que pertoquen per 
contenidor i en canvi ha augmentat en el cas dels contenidors 
de paper-cartró i envasos. Actualment aquesta ratio es troba 
força equiparada per als tres tipus de contenidors. 
 
La distribució dels contenidors de residus en el municipi, respon 
a la valoració realitzada per l’Ajuntament de Ripoll en quant a 
diferents factors (disponibilitat d’unitats, densitat de població en 
la zona, distància entre contenidors, espai suficient en la via 
pública i facilitat d’accessos per als camions de recollida, etc.) 
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Figura 102: Contenidors soterrats de la Plaça St 
Eudald de Ripoll 
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Els contenidors de recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers i places, sempre que és 
possible, conformant una àrea d’aportació.  
 
En el nucli urbà hi ha dos punts on els contenidors estan soterrats: a la Plaça Gran, on hi ha únicament 
els contenidors d’envasos i vidre, i l’altre a la plaça St. Eudald, on n’hi ha un de cada tipus. Aquests 
sistemes de contenidors disminueixen l’impacte visual i el fet que pugui haver-hi brossa pel terra. A més, 
no es necessita cap sistema especial per tal de buidar-los 
 
Tal i com succeeixen el cas del rebuig, l’empresa Vigfa Residus, S.L és l’encarregada de recollir i 
transportar els residus objecte de la recollida selectiva a les empreses encarregades de la seva 
valorització. 
En la següent taula s’indica les característiques de la recollida de les fraccions valoritzables: 

 
Taula 69: Fitxa de caracterització del servei de recollida i transport de les fraccions valoritzables a Ripoll 

Empresa. Vigfa Residus, S.L 

Servei Recollida de les fraccions valoritzables 

Equip: 
1 camió bicompartimentat per Rebuig i Matèria Orgànica 
2 camions de caixa oberta i compactadors per la Recollida Selectiva 

Freqüència de la recollida: Variable en funció del nucli 

Horari de la recollida: Vespres 

Tipus de contenidors: 
Matèria Orgànica: 240 l 
Recollida Selectiva: Tipus Iglú 

Neteja dels contenidors: 8 neteges /any 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
 
En la següent taula s’indiquen les empreses encarregades de la valorització dels residus segregats: 
 
Taula 70: Gestió final de la recollida selectiva. 

 
Fracció Gestor autoritzat Procediment 

Vidre Santos Jorge S.A (Mollet del Vallès) Recuperació de vidre mitjançant classificació, trituració, garbellament i 
rentat 

Paper i Cartró Rec Muntada S.L (Vic) 
Recuperació de paper, cartró i plàstic mitjançant classificació i 
premsat, recuperació de ferralla i vidre mitjançant classificació i 
emmagatzematge de bateries 

Envasos Containers Berguedà S.L 

Recuperació. de paper, cartró, tèxtil i plàstic mitjançant premsat, de 
fusta, vidre, runa i ferralla mitjançant classific., de cable mitjançant 
pelat, de residus de recollida select. mitjançant triatge, emmagatzem. 
de bidons, pneumàtics, bateries i frigorífics 

M.Orgànica Planta Compostatge Olot Realització de compost a partir de la recollida de matèria orgànica. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal. 
 
La freqüència de recollida dels residus sòlids urbans (rebuig, vidre, paper i cartró i envasos lleugers) i de 
la matèria orgànica en el municipi de Ripoll pot ser diària o bé reduïda. Aquesta darrera s’aplica en els 
polígons industrials i certes àrees allunades del nucli i amb poca població, tal i com es mostra en la 
següent taula: 
Taula 71: Freqüencia de recollida dels Residus Sòlids Urbans i matèria orgànica  

Estiu i Nadal Habitual RIPOLL 
Residus Sòlids Urbans dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg 

Freq. Normal X X X X X X X X X X X X X X 
St.Bernabé X    X   X    X   
Font del Sofre X       X    X   
Rama  X  X     X  X    
Casanova de 
Baix X  X  X   X  X  X   

Rocafiguera X  X  X   X  X  X   
Colónia 
Noguera X  X  X   X  X  X   

Llaers X       X       

 
 
 
 
 
Freq.Reduïda 

Polígons 
Pintors i Mas 
d’en Bosch 

X  X  X   X  X  X   

A les 20:00 es fa una extra del centre, exceptuant els diumenges Recollides especifiques 
Dissabte zona de mercat a les 16:00 
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Habitual RIPOLL 

Matèria orgànica dl dt dc dj dv ds dg 
Freq. Normal X X X X X X X 

St.Bernabé X    X   
Font del Sofre X    X   
Rama  X  X    
Casanova de 
Baix X  X  X   

Rocafiguera X  X  X   
Colónia 
Noguera X  X  X   

 
 
 
 
 
Freq.Reduïda 

Polígons 
Pintors i Mas 
d’en Bosch 

X  X  X   

Recollides Especials Dissabte zona de mercat a les 16:00 

 

Font: Consell Comarcal del Ripollès 

 
Des del Consell Comarcal s’ha impulsat una recollida porta a porta al petit comerç i petita indústria de 
paper-cartró. Aquesta recollida però no ha estat de forma generalitzada, sinó que només es recullen els 
residus de paper-cartró en aquells comerços que ho sol·liciten. Des de l’Ajuntament de Ripoll, s’ha pres 
la iniciativa de iniciar el mes de juny de 2006 el porta a porta de paper-cartró de forma obligada i 
generalitzada als comerços i petita indústria del municipi. Així mateix, també es realitzarà la recollida de 
matèria orgànica a aquells comerços que en generen en major quantitat (verdularies, peixateries, etc.), 
restaurants, etc. Amb aquesta actuació es reduirà la quantitat de residus que aquestes activitats aboquen 
als contenidors municipals, evitant així el seu colapse. 
 
Un dels molts aspectes que es van tractar a les Jornades de Participació Ciutadana, va ser la mancança 
de campanyes informatives per tal de potenciar la recollida selectiva, hi ha un desconeixement per part 
de la població. 
 
3.8.1.2.3. Deixalleria i altres recollides 
 
• Deixalleria 

 
El municipi de Ripoll compta amb una Deixalleria Comarcal, 
situada al Polígon Industrial “Els Pintors”, al C/ Domènech 
Casimira s/n. Aquesta instal·lació es va posar en funcionament 
a l’any 2002 i és gestionada per l’empresa Vigfa Residus, S.L. 
 
Segons les Normes Tècniques sobre Deixalleries i Altres 
equipaments Municipals, la deixalleria que es troba en Ripoll té 
una catalogació B, directament relacionada amb el potencial 
d’habitants que en poden fer ús, que en aquest cas són entre 
30.000 i 70.000 habitants. La normativa també estipula la 
superfície total de la deixalleria, que per al tipus B, són 2.275 
m2.  
 
 
El funcionament de la deixalleria és satisfactori. No obstant això, degut a la seva ubicació, hi ha un 
determinat sector de la població que no pot fer-ne ús, si no es disposa de vehicle propi per tal de 
desplaçar-s’hi. Des de l’ajuntament de Ripoll s’està estudiant la possibilitat d’incorporar una deixalleria 
mòbil per tal de que tota la població hi pugui tenir accés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103: Deixalleria comarcal del Ripollès. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Segons les dades de les quals es disposa de les 
entrades de residus a la deixalleria comarcal de Ripoll, 
es detecta com en el 2004 el nombre d’entrades va 
superar de forma considerable les del 2003, arribar a 
duplicar-se. El 2005 però, aquestes entrades han estat 
menors. No obstant això, cal tenir en compte que les 
dades de l’any 2005 són incompletes, ja que només es 
disposa d’informació fins el mes de setembre, per tant 
s’espera que la quantitat sigui força superior, tenint en 
compte que en el 2004, el 30% en pes de les entrades 
va tenir lloc en els mesos d’octubre a desembre. 
 
Per tipus de residus que arriben a la deixalleria, segons 
dades de 2004, la major part del pes correspon als residus 
voluminosos i als residus de fustes, corresponent al 28% en 
pes cadascun, aproximadament, de les entrades a la deixalleria. El 46% restant, correspon 
majoritàriament a runa, pneumàtics, poda i restes vegetals, i metalls, per aquest ordre. En la següent 
figura es mostren aquests percentatges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deixalleria té fixades unes tarifes, depenent dels residus que arriben. Com a norma general, els 
particulars, a diferència de les activitats, no ha de pagar cap import, a no ser que dipositin quantitats 
importants d’un mateix residu, que s’han establert en: 1 nevera, 2 electrodomèstics, 2 unitats de ferralla 
electrònica, 100 kg de runa, 5 pneumàtics, 10 litres d’oli mineral i 5 unitats de fluorescents i llums de 
mercuri. Es considera que si s’aporten quantitats majors a les establertes, són és probable que 
provinguin d’una activitat, i com a tal ha de pagar per abocar a la deixalleria. 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll s’està estudiant la possibilitat d’establir un sistema de recompensa per als 
usuaris habituals de la deixalleria, com a sistema per promoure’n l’ús. 
 
L’empresa encarregada de transportar els residus a la deixalleria és Vigfa Residus, S.L i un cop allà 
aquests residus es traslladen a l’entitat gestora pertinent. 
 
A continuació s’ajunta una taula, on apareixen tots els gestors autoritzats per la Generalitat de Catalunya, 
que s’encarreguen de la gestió de les diferents fraccions, transportats per Vigfa Residus, S.L, que arriben 
a la deixalleria: 
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Figura 104: Evolució anual de les entrades a la 
deixalleria 
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Figura 105: Principals residus aportats a la deixalleria. Any 2004 
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Taula 72: Gestors autoritzats. 

Fracció Gestor Autoritzat Procediment 

Pneumàtics Negrell Residus S.L (Banyoles) 
Recuperació de pneumàtics i restes de 
cautxú mitjançant classificació i tallat dels 
no recautxutables 

Ferralla Reciclatges d’Osona S.L (Gurb) 
Recuperació de ferralla mitjançant 
classificació i premsat i emmagatzematge 
de bateries i d'escòries d'alumini 

Ferralla Electrònica Containers del Berguedà (Berga) 

Recup. de paper, cartró, tèxtil i plàstic 
mitjançant premsat, de fusta, vidre, runa i 
ferralla mitjançant classific., de cable 
mitjançant pelat, de residus de recollida 
select. mitjançant triatge, emmagatzem. 
de bidons, pneumàtics, bateries i 
frigorífics. 

Toners Core (Cervera) Emmagatzematge de cartutxos de tòner i 
tinta 

Residus Especials i pintures TPA Centre Montmelò - 
Oli Vegetal Roca (St. Joan de les Fonts) - 
Oli Mineral Cator - 

Bateries Marti i Puig 

Recuperació de bateries de plom-àcid i 
d'altres residus de plom, mitjançant 
trituració i separació hidromecànica dels 
diversos components, per a l'obtenció de 
plom per fusió 

Neveres Recuperacions Empordà (Pont de 
Vilomara) 

- 

 
Font: Deixalleria Comarcal del Ripollès. 
 
 
• Altres recollides 

 
Trastos vells i altres mobles: Vigfa S.L realitza una recollida de trastos vells o el que és mateix, residus 
voluminosos per tots els municipis de tota la comarca. 
 
En el municipi de Ripoll, aquesta recollida es realitzava el segon i últim dimarts de cada més, però degut 
a l’increment en la quantitat de voluminosos generats s’ha augmentat la freqüència a 4 dimarts al mes. 
L’usuari ha de trucar al Consell Comarcal o bé al mateix ajuntament per informar al servei de recollida 
que dipositarà residus voluminosos. Aquest sistema però presenta deficiències ja que no tothom 
n’informa. Així doncs, des de l’ajuntament, s’ha plantejat ubicar en punts concrets contenidors per a 
dipositar residus voluminosos. 
 
Els trastos vells recollits juntament amb els residus voluminosos que són aportats a la deixalleria per 
particulars o empreses, tenen com a destí final l’abocador de les Llosses. A l’abocador però, es separen 
determinats residus, com són les fustes o el ferro, i es transporten fins al corresponent gestor autoritzat. 
 
En la següent figura es mostra l’evolució de la 
quantitat de residus voluminosos, així com 
fusta i poda que van a l’abocador de les 
Llosses, procedents de la deixalleria i de la 
recollida de voluminosos que realitza Vigfa, 
pel municipi.  
 
Tal i com s’observa, la quantitat de 
voluminosos generada i recollida augmenta 
any rera any, doncs cal tenir en compte que 
les dades de les que es disposa del 2005 són 
fins al mes de setembre, i per tant és 
d’esperar que la quantitat de voluminosos 
d’aquest any, sigui superior. 
 
 
 
Piles: La recollida de piles es fa a través dels comerços i diferents entitats que acullen un petit 
contenidor, on la població pot acudir per dipositar les piles gastades. Un cop aquest contenidor es troba 
ple, és l’encarregat del comerç qui es posa en contacte amb l’empresa gestora, Pilagest S.L. 
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La quantitat de piles gastades o en desús que es generen en el municipi de Ripoll, s’ha arribat a duplicar 
des de l’any 2002, arribant a recollir en el 2004 1.790 kg de piles. En els anys 200 i 2001 la quantitat 
recollida es manté constant, però el 2002 pateix una davallada fins a esdevenir la quantitat mínima mai 
recollida anteriorment 
 

Figura 107: Evolució de la recollida de piles. 

Font: Consell Comarcal del Ripollès. 
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3.8.1.2.4. Valoració dels percentatges de recuperació i gestió de la recollida selectiva 
 
A continuació s’analitza l’assoliment dels objectius del programa PROGREMIC en el municipi de Ripoll 
des de la seva entrada en vigor al 2001 fins al 2003, que correspon a la primera etapa. Pel què fa a la 
segona etapa, fins al 2006, però aquesta no és possible analitzar-la, i per tant es farà una aproximació 
pel 2005. 
 
En el municipi de Ripoll el 2003 es van produir 5.644 t de residus sòlids urbans (vidre, paper-cartró, 
envasos, matèria orgànica i rebuig), dels quals es va recuperar un 14%. El 2005 aquest percentatge 
augmenta en un 5%. 
 
Per comparar els percentatges recuperats de cada fracció a Ripoll, seria necessari conèixer la quantitat 
de residus que es generen a Ripoll, per tipus. Però com que en el municipi no s’ha fet cap estudi sobre la 
composició de la bossa d’escombraries, s’ha utilitzat les quantitats produïdes segons la bossa 
d’escombraries tipus segons l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta dels percentatges mitjans a 
Catalunya d’una bossa de deixalles domèstica segons les fraccions que s’hi poden trobar. Les quantitats 
però poden variar segons la tipologia de població (rural/urbana) ja que depèn molt dels hàbits de consum 
de cadascú. 
 
En la següent taula es mostra el percentatge per tipus de residus d’una bossa de deixalles domèstica, i 
es calcula per Ripoll, en funció del total de residus generats, quina quantitat de residus es genera, per 
tipus: 
 

Taula 73: Composició bossa tipus a Ripoll 
Quantitat residus Ripoll (t) Tipus residu Bossa tipus a Catalunya 

(%) 2003 2005 
V 8 463,4 443,0 
PC 21 1216,4 1163,0 
E 21 1216,4 1163,0 
MO 38 2201,1 2104,5 
Altres 12 695,1 664,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Un cop estimada la composició de la bossa d’escombreries de Ripoll, s’analitza el grau d’assoliment dels 
objectius de recollida de les fraccions valoritzables establerts pel PROGREMIC. 
 
Figura 108: Comparació entre objectius del  PROGREMIC i dades reals de recuperació a Ripoll 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal i PROGREMIC. 
 
Tal i com s’observa en les anteriors figures, Ripoll no ha assolit pel 2003 els objectius marcats pel 
PROGREMIC en cap de les fraccions. 
Pel què fa als objectius marcats pel PROGREMIC pel 2006, aquests s’han comparat amb dades de l’any 
2004, ja que són les dades complertes més actualitzades de les quals es disposa. Es mostra com i estar 
lluny també dels percentatges de recollida a assolir, s’observa com en un any els percentatges recollits 
de les diferents fraccions han augmentat fins a un 10% en el cas del vidre, per exemple. En canvi, la 
matèria orgànica o els envasos han augmentat en menor mesura. 
 
Si es compara el comportament local de Ripoll, amb el percentatge de recuperació de les diferents 
fraccions a nivell de Catalunya, segons els objectius establerts pel PROGREMIC, s’observa que la 
recollida és baixa en totes les fraccions i es troba lluny d’assolir els objectius. A continuació s’ajunta una 
taula que recull les dades globals. 
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Figura: Avaluació PROGREMIC a Catalunya. 

Objectius/Resultats M.Orgànica Paper i Cartró Vidre Envasos Lleugers Total 

Obj PROGREMIC 2003 40 60 60 15 36 

Resultats 2003 7,7 32,4 40,7 6,1 17,3 

Obj PROGREMIC 2006 50 75 75 25 48 

Resultats 2004 8,6 38,3 42,7 6,1 19,8 
Font: Revisió del PROGREMIC a Catalunya (Agència Catalana de Residus) 
 
Tot i ser baix el percentatge de recuperació de Catalunya, en particular Ripoll supera les mitjanes en la 
fracció de vidre i matèria orgànica que Catalunya amb dada de 2003. A més a més, si es comparen els 
resultats de Ripoll (2005) amb els de Catalunya (2004) es veu com Ripoll té una quantitat més elevada 
de residus recuperats. No obstant, s’haurà d’esperar a recollir dades de 2006 per tal de poder fer una 
conclusió global de l’efecte del PROGREMIC a Ripoll i a la resta de municipis de Catalunya. 
 
3.8.2. Neteja viària 
 
La neteja viària és realitzada pel propi Ajuntament de Ripoll. Les tasques de neteja dels carrers i places 
del municipi són realitzades per cinc persones que treballen en dos torns. Hi ha dos treballadors que fan 
jornada intensiva de les 6:00 a les 14:00 hores, mentre que les tres persones restants fan jornada partida 
de les 7:00 fins les 13:00 hores, i per la tarda de 15:00 hores fins les 17:00 hores. 
 
El material emprat per la neteja viària, són diferents carros amb totes les eines necessàries: escombres, 
recollidors i una aspiradora elèctrica. Hi ha previsió de comprar dues aspiradores manuals més. 
 
3.8.3. Runes i residus de la construcció 
 
3.8.3.1. Marc legal  
 
En la comarca del Ripollès, en particular en el municipi de Campdevànol hi ha ubicat un abocador 
controlat destinat únicament a residus procedents de la construcció de tota la comarca. Únicament s’hi 
poden abocar materials provinents de la construcció, amb la prohibició expressa de dipositar-hi materials 
inflamables, corrosius, perillosos, i tòxics que puguin representar perill per a la salut de les persones o 
degradar el medi ambient. 
 
La finalitat d’aquest abocador és el d’evitar els abocaments incontrolats, i recuperar rasants naturals de 
terreny per la qual cosa, una vegada s’hagi reomplert el terreny i s’hagi esgotat la seva capacitat, es 
dipositarà una capa de terra vegetal al llarg de tota l’extensió de la finca. 
 
L’Ajuntament de Ripoll disposa d’una ordenança municipal anomenada Ordenança de Policia de la via 
pública en la qual el capítol 8 regula l’abocament de runes. Estableix que només podran abocar-hi runes 
les persones que disposin del corresponent permís municipal, el qual es concedeix per mitjà de les 
llicències d’obres, en les que s’hi incorpora una taxa fiscal en concepte d’abocament de runes. 
A més a més, l’empresa gestora de l’abocador de runes té un conveni amb el Consell Comarcal del 
Ripollès en el que es regula la col·locació de 7 punts de transferència, es a dir 7 contenidors on els 
particulars poden abocar el seus residus directament, i l’empresa s’encarrega de portar-los a l’abocador. 
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3.8.3.2. Producció i gestió de runes 
 
L’empresa gestora de l’abocador de runes 
s’anomena Gestora de Runes de la Construcció, 
S.A. Es troba ubicada a Barcelona i ha sigut la 
pionera en responsabilitzar-se d’aquests residus i 
gestionar-los a nivell de tot l’estat Espanyol. 
 
L’abocador de Campdevanol és a nivell comarcal, 
per la qual cosa no es disposa de quantitats 
d’entrada de runes especificades per municipis. A 
la gràfica es veuen les entrades a l’abocador en els 
darrers 5 anys. Els principals increments tenen lloc 
entre els anys 2003-2004 i 2004-2005 amb uns 
increments del 34% i 21%, respectivament. 
 
 
 
 
Part de la població de Ripoll, durant la Jornada de Participació ciutadana, van assegurar l’existència 
d’abocaments de residus de la construcció sense cap gestió ni control aparent. 
 
3.8.4. Residus industrials 
 
Segons les dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya, en el municipi de Ripoll hi ha 56 activitats 
donades d’alta com a productors de residus d’entre 
les 125 empreses industrials (IAE 2002). 
 
Segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus, estan obligades 
a estar inscrites com a productores i a fer la 
Declaració anual de residus industrials (DARI) totes 
aquelles empreses que realitzen una activitat 
industrial i tenen processos de fabricació. En canvi, 
les empreses de serveis i/o comerços no han 
d’estar inscrites ni han de fer la DARI. 
 
 

En la figura es pot veure l’evolució de les empreses de 
Ripoll registrades anualment. Destaca l’any 1997 en el qual es varen donar d’alta un total de 11 
empreses. 

 
 
Tal i com es mostra en la gràfica, el municipi de 
Ripoll genera bona part dels residus industrials de 
la comarca, ja que concentra 31% dels productors 
de residus industrials que s’han donat d’alta, de la 
comarca. Segons l’evolució dels darrers 5 anys, 
Ripoll genera a l’entorn del 50% dels Residus 
comarcals, a excepció de l’any 2003, que fou el 
responsable de la generació del 97% dels residus i 
del 2004, que únicament en va generar el 33%. Així 
doncs, la quantitat de residus industrials generats a 
Ripoll no és proporcional al nombre de productors 
de residus, sinó que és superior. 
 
Els residus industrials declarats generats a Ripoll 
gairebé s’han duplicat en els període 2001-2003, 
però el 2004 han sofert una davallada, reduint-se a 
la meitat. 

Font: Gestora de runes S.A 

Figura 109: Evolució de la generació de runes 2005 
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Figura 110: Evolució en el registre d’empreses productores 
de residus. Període 1984-2005 
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Figura 111: Evolució dels residus industrials generats a Ripoll. 
Període 2000-2005 

Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
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En l’any 2004 a la Comarca del Ripollès es van generar un total de 26.156 t de residus industrials, de les 
quals 8.660 t pertanyen a empreses del municipi de Ripoll. 
 
La major part dels residus generats a Ripoll (90% 
aproximadament) són no especials, des de l’entrada 
en vigor del nou catàleg de residus (1 de gener del 
2002), de manera que es va modificar la 
Classificació de Residus, passant de les tres 
classes (Inerts, No Especials i Especials) a només 
dues classes, Perillosos i No perillosos, que en 
alguns casos són assimilables als Especials i No 
especials de l’anterior nomenclatura 
respectivament.  

En la gràfica, es mostren les tones generades per 
empresa donada d’alta com a productors de 
residus en els darrers 5 anys. S’observa com les 
tones generades augmenta a un ritme superior al 
nombre de noves empreses donades d’alta com a 
productores de residus. La tendència que es 
segueix és a l’augment (període 2001-2003) tot i 
que en el 2004 es detecta una davallada  

 
En la següent taula es mostren les diferents tipologies de residus industrials generats a Ripoll i la seva 
evolució en el període 1998-2004. 
 
Taula 74: Tipologia de residus declarats a Ripoll (1998-2004) 
 

Descripció tipus de residu 1998 
(t) 

1999 
(t) 

2000 
(t)  

2001 
(t) 

2002 
(t) 

2003 
(t) 

2004 
(t) 

Dissolvents i residus líquids amb dissolvents 
13 21 26 21 8 6 7 

Residus oliosos (olis, greixos i hidrocarburs) 
243 289 611 2.724 375 362 249 

Líquids i banys residuals amb metalls 
12 128 108 118 51 124 37 

Pintures, tintes, colorants i coles 59 59 58 119 25 125 16 
Residus salins 0 0 0 0 8 0 0 
Residus de descontaminació 10 10 10 46 4 210 4 
Residus de combustió 6 7 20 22 50 317 29 
Llots de depuració 642 652 443 276 238 241 907 

Productes caducats i restes de fabricació orgànics 81 5 5 8 11 11 206 
Residus animals 350 451 461 553 450 450 309 
Residus sanitaris     20 20 77 
Residus vegetals 1.061 1.065 1.203 1.144 212 301 329 
Plàstics 94 184 253 279 1.048 995 787 
Metalls 4.666 6.726 7.273 3.768 7.747 4.879 4.875 
Productes minerals i ceràmics 573 674 541 490 218 185 205 
Envasos industrials 25 8 4 6 10 11 11 
Terres contaminades i sediments 0 0 0 0 16 10 40 
Varis 186 239 572 329 1.538 708 573 

 
Font: Elaboració pròpia. Agència de Residus de Catalunya. 
 
Tal i com es mostra en la taula anterior, si s’observa l’evolució dels darrers 5 anys, hi ha certs tipus de 
residus que han augmentat (Productes caducats i restes de fabricació orgànics, envasos industrials, llots 
de depuració, residus de combustió, Dissolvents i residus líquids amb dissolvents, pintures, tintes 
colorants i coles, residus vegetals, líquids i banys residuals amb metalls, productes minerals i ceràmics, 
etc. 
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Font: Elaboració pròpia a patir de dades de l’Agència 
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Figura 112: Evolució dels residus industrials generats a Ripoll 
en funció del nombre de productors de residus industrials.  
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Segons dades de l’any 2004, els residus generats en més quantitat són els metalls (56%), els llots de 
depuració (10%) i els plàstics (9%). 
Els tractaments més emprats per tal d’eliminar o valoritzar els residus, és la valorització externa, amb un 
87% a l’any 2004, seguit de la deposició controlada, amb un 7% a l’any 2004.  
Taula 75: Principals tractaments en els residus industrials de Ripoll. (1998-2004) 

TIPUS DE TRACTAMENT 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Valorització en origen 542 590 882 540 684 396 29 
Valorització externa 6.045 8.420 9.236 7.384 9.318 6.542 7.559 
Subproducte 247 157 361 830 925 892 6 
Emmagatzematge 13 10 18 2 42 332 4 

Fisicoquímic-biològic-depuradora 280 352 342 608 346 261 368 

Deposició controlada 576 676 362 414 519 351 608 
Incineració 12 3 33 65 114 121 31 
Gestió insuficient 0 0 43 0 0 0 0 
Gestió no especificada 307 308 310 60 80 61 55 
TOTAL  8.022 10516 11587 9.902 12028 8.956 8.660 

Font: Elaboració pròpia. Agència de Residus de Catalunya. 

 

L’abocador comarcal de les Llosses, rep anualment 
residus industrials no especials que tenen com a destí 
final la deposició.  

La gràfica següent mostra la quantitat de residus 
industrials que han arribat a l’abocador de les 
Lloses durant el període 2002-2005. La gran 
majoria de residus industrials que arriben a l’ 
abocador de les Lloses són d’empreses, tallers i 
indústries de la zona.  
 
En els darrers anys la quantitat de residus 
industrials portats a l’abocador ha augmentat any 
rera any. Donant la dada més elevada, a l’any 
2005 amb 2.691,4 t, quantitat un 3% més 
elevada. 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha detectat que el sector industrial, és un dels sectors menys 
conscienciats pel què fa a la gestió dels residus. Així doncs, s’ha signat un conveni entre la Generalitat 
de Catalunya, la Unió Intersectorial del Ripollès (UIR) i el propi Ajuntament de Ripoll per tal de crear un 
punt d’informació, ubicat a la UIR, dirigit als empresaris, per tal de donar-los informació referent a les 
obligacions en matèria de gestió de residus, convocatòries de subvencions, etc. 
 
Segons les Declaracions anuals de Residus Industrials (DARI) a les quals s’ha tingut accés, les 
empreses que generen un major nombre de residus especials són: Matríx, Soler & Palau S.L i Rodin. 
Aquestes indústries generen varis residus, però majoritàriament es tracta d’olis hidràulics minerals no 
clorats, olis de motor, productes químics orgànics, restes de pintura, gasos en recipients a pressió o tubs 
florescents i altres productes que contenen mercuri. 
 
La majoria de gestors on arriben aquests residus es troben fora de la comarca del Ripollès, un dels 
gestors que més treballa amb residus originats a les indústries de Ripoll és l’empresa Técnicas de 
protección Ambiental S.A, ubicada a Montmeló o Vall Química S.L per a residus amb un poder 
contaminant més elevat. 
 
Respecte als residus classificats com a no especials, majoritàriament s’hi troben les mateixes empreses 
productores esmentades anteriorment juntament amb altres de més petites tal com Edicsa, Ripleg o 
Mecanitzats del Ripollès. Es tracta principalment de llimadures, paper i cartró, plàstics, envasos de fusta, 
mescla de residus municipals. El principal gestor d’aquests residus, és el consell Comarcal del Ripollès i 
petites empreses com per exemple Reciclatge Osona S. L. 
 

Figura 113: Residus industrials depositats a 
l’abocador de les Llosses. 

Font: Consell Comarcal del Gironès. 
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3.8.5. Residus sanitaris 
 
3.8.5.1. Caracterització dels residus sanitaris (composició i producció) 
 
La Generalitat de Catalunya té classificats els residus sanitaris segons els seu grau de perillositat en: 
 
• Grup I: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió. 

 
• Grup II: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió fora del centre, 

però dins del centre poden ser de risc per malalts amb poques defenses inmunològiques. 
 

• Grup III: requereixen adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per la salut 
de les persones. 
- Residus sanitaris infecciosos. 
- Sang i hemoderivats en forma líquida. 
- Agulles i materials punyents i tallants usats. 
- Vacunes vives i atenuades i cultius d’agents infecciosos. 

 
• Grup IV: residus especials no inclosos dins del Grup III, amb normatives pròpies com poden ser els 

medicaments caducats, restes de substàncies químiques, els residus industrials i altres. 
 
També són residus sanitaris tots aquells generats en clíniques dentals, clíniques veterinàries o els 
generats dins del cementiri municipal, aquests segueixen la mateixa normativa que els residus sanitaris 
generats en els Centres d’ Atenció Primària, Hospitals o mútues privades. 
 
En el registre de productors sanitaris de la Generalitat de Catalunya, apareixen dins del municipi de 
Ripoll, dues clíniques veterinàries, un cementiri municipal i sis clíniques dentals. Aquestes activitats estan 
obligades a inscriure’s però no tenen l’obligació de realitzar una declaració de residus com passa amb 
les altres activitats, és per això que des de l’Administració no es disposa de quantitats generats d’aquests 
residus. 
 
La gestió de residus sanitaris al municipi de Ripoll es independent de la gestió de residus que es porta a 
terme en l’hospital de Campdevànol, tot i que en alguns hospitals de comarca i municipis va 
conjuntament.  
 
 
3.8.5.2. Marc Legislatiu 
 
Aquesta classificació té el seu origen en diferents normatives com són: 
- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 
Les empreses autoritzades per l’Agència de Residus pel tractament de residus sanitaris dels grups III i IV 
són: 
 CONSENUR 
 Av de les Puntes s/n Constantí (Tarragona) 
 Codi de gestor: E-62.94  
 
 ECOCLINIC 
 Hospital General de Catalunya. C/Gomera 8190 Sant Cugat del Vallès (Vallès Oriental) 
 Codi de gestor: E-63.94. 
 
 
3.8.5.2. Anàlisi de la gestió actual. 
 
En el Centre d’Atenció Primària que té el municipi de Ripoll, primerament es classifiquen els residus en 
els grups establerts per la normativa i és l’empresa gestora Consenur la encarregada de recollir els 
residus amb una freqüència aproximada de 15 dies. Es buiden els contenidors i es substitueixen per uns 
de nous. 
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Segons l’Agència Catalana de Residus, a l’any 2004 el municipi de Ripoll va generar un total de 77t de 
residus sanitaris, aproximadament quatre vegades més que a l’any anterior, quan se’n van generar 20. 
 
 
3.8.6. Residus ramaders 
 
3.8.6.2. Caracterització volumètrica i qualitativa dels residus ramaders 
 
Ripoll, és un municipi de tradició agrícola i ramadera (veure apartat 4.4. Sector primari). Els residus 
ramaders generats exigeixen una gestió i un control adequat.  
 
Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses explotacions, 
es fan servir dades standards de la generació de nitrogen del Departament d’agricultura, ramaderia i 
pesca, tenint amb compte la finalitat de la cria (per exemple el sector cabrum si la majoria de caps són 
per sacrifici, el temps de vida del animal és menor de tal manera que generarà menys quantitat de 
femptes que si en canvi es destina per reproducció). 
 
Taula 76: Producció de purins per espècies ramaderes 1999. 
 

Espècie Nombre de caps Kg N/plaça*any Total (Kg N/any) 
Boví (animals d’1 a 4 mesos) 1.342 7,70 10.333,4 
Oví reproducció 1.132 9,00 10.188 
Cabrum (sacrifici) 148 2,40 35.520 
Porcins 2.439 7,25 17.682 
Aviram 12.126 0,50 6.063 
Conilles (mares) 258 4,30 1.109,4 
Equins 48 63,8 3.062,4 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
 

Figura 114: Generació de purins per tipus de ramaderia 
1999. 

La major quantitat de residus prové del sector 
porcí, la qual és la segona espècie més nombrosa 
amb 2.439 caps. L’espècie majoritària es l’aviram 
però generen una quantitat de residus menor (6 
t/any). Seguidament, el sector boví i el oví, els 
quals generen 10 t/any de residus, són els animals 
que, després dels porcs, generen major quantitat 
de purins (21%). 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.6.3. Sistemes de gestió dels residus ramaders 
 
D’acord amb les dades aportades per l’Agència de Residus de Catalunya, en el municipi de Ripoll no hi 
ha cap gestor autoritzat pels residus ramaders. 

Els residus generats en les instal·lacions ramaderes són gestionats per gestors externs o bé són emprats 
com a adobs en les pròpies instal·lacions. 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les 
Aplicacions de dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005.  
Aquest pla va sorgir com a conseqüència d’abocaments d’explotacions procedents de la comarca 
d’Osona a la Comarca del Ripollès  
També es va realitzar un projecte d’ordenança municipal d’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes 
per als municipis de la comarca, aquesta ordenança però encara no s‘ha aprovat. 
 
 
 
 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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3.8.7. Abocaments incontrolats 
 
Al municipi de Ripoll no existeix cap punt d’abocament incontrolat que perduri en el temps. Si bé, quan 
puntualment apareix algun punt d’abocament, detectats generalment per personal de l’Ajuntament o bé 
per la ciutadania, la brigada de l’Ajuntament efectua la seva neteja. 
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3.8.8. Balanç residus 

 

DIAGRAMA RESUM DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS (2004) 
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3.8.8.1 Residus Industrials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.8.2. Residus Sanitaris 
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(8.660,2 t) 

R. Especials 
(445 t) 

Valorització = 128 t 
Subproducte = 0 t 
Emmagatzematge = 3 t 
Tract.F-Q (depuració) = 269 t 
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3.8.8.3. Residus de la Construcció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.8.4. Residus Ramaders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
11.742 t a nivell comarcal (2004) 

Deposició+ Acumulació +Triatge   
Abocador Comarcal de Campdevànol 

Explotacions 
agrícola-ramaderes 

(1999)

Producció 
fems / any 

83,9 (t) 

Producció 
residus agrícoles 

AbocadorUtilització com 
adob (Gestió) 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Disminució en la producció de residus totals 

 
- Gestió de residus: Competència del Consell Comarcal del Ripollès 
- Servei de recollida de residus municipals: Vigfa Residus, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
• Es disposa de 290 contenidors de rebuig 

repartits per tots els carrers del municipi, amb 
una ratio de 37 habitants/contenidor de rebuig, 
superior al mínim recomanat (200 
habitants/contenidor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No s’assoleixen els objectius del PROGREMIC a Ripoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.939,8 5.107,5 5.319,5 5.347,2
5.644,5

5.911
5.538,1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

t d
e 

re
si

du
s 

to
ta

ls

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

Rebuig Vidre Paper i Cartró Envasos M.Orgànica t/hab

1,42
1,49

1,41

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Ripoll Ripolles Catalunya

K
g/

pe
rs

on
a 

i d
ia

Rebuig M.orgànica Vidre Paper i Cartró Envasos

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

N
º 

d'
ha

bi
ta

nt
s/

co
nt

en
id

or

Vidre  Paper-Cartró Envasos

Evolució del nombre de contenidors de 
 recollida selectiva per habitant. Any 2005 

42%

75%

33,1%

60%

46%

75%

34,1%

60%

8,4%

25%

5,2%

15%
10,8%

55%

8,2%

40%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Objectius
PROGREMIC 2003

Recollit 2003 Objectius
PROGREMIC 2006

Recollit 2005

%

Vidre Paper i Cartró Envasos M. Orgànica

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del 
Ripollès (recollida selectiva) de l’Agència de Residus de Catalunya 
(Rebuig) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades  
de l’Agencia Catalana de Residus 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades  
del Consell Comarcal i l’Agencia de Residus

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del
 Consell Comarcal i PROGREMIC. 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
237 

 

 

Intervenció de diferents gestors en el tractament final dels residu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripoll, màxim responsable de la generació dels residus industrials al Ripollès 
 
Dades de producció de residus industrials: 
 
- El 33% dels residus industrials generats al 

Ripollès pertanyen al municipi de Ripoll. 
- Un total de 56 empreses de Ripoll es 

troben donades d’alta com productors de 
residus dels 125 establiments industrials 
ubicats a Ripoll, segons l’IAE de 2002. 

- El 90% dels residus industrial generats a 
Ripoll són residus no especials (2004). 

- El 90% dels residus són metalls i el 
tractament més emprat és la valorització 
externa. 

- Augment anual de la quantitat de residus 
industrials que té com a destí final 
l’abocador comarcal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIAGRAMA RESUM DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS (2004) 
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Augment de altres recollides i dels residus que arriben a la deixalleria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deixalleria comarcal: 
- Ubicació: Ripoll 

- Gestió: Vigfa Residus, S.L. 
 

 

 

 
Abocador comarcal de residus de la construcció: 
- Ubicació: Campdevànol 
- Gestió: Gestora de Runes de la Construcció, S.A 
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C. Indicadors 
 
Indicador: 1. Producció diària per habitant 

Definició: 

L’objectiu d’aquest indicador és avaluar la producció final ponderada neta de residus domèstics 
per habitant.  

Tipus Estat 

Unitats Kg/hab dia 

Mètode de càlcul ( ) ( ) ( ) ( ) ( )RdiahabkgPCdiahabkgEdiahabkgVdiahabkgOrganicaMdiahabkgdiahab
kg ////./ ++++=∑

 

Valor actual 1,42 kg/habitant i dia 

Periodicitat Anual 

Obtenció Consell Comarcal del Ripollès i Agència de Residus de Catalunya 

Tendència Disminució  

Observacions Els programes destinats a la millora de la gestió de residus, preveuen 
que la quantitat de rebuig disminueixi en el pròxims anys mentre que la 
recollida selectiva augmenti. 

 
 
Indicador: 2. Nombre d’habitants per contenidor 

Definició: 

L’objectiu d’aquest indicador és avaluar si el nombre de contenidors es troba en consonància 
amb el nombre de població per la que fa servei. 

Tipus Estat 

Unitats Nº d’habitants/nombre de contenidors 

Mètode de càlcul 

fracciócadaperscontenidorN
RipolltotalPoblaciócontenidor

Població

º
=

 

Valor actual 238,2 habitants/contenidor per la fracció de Vidre 
202,2 habitants/contenidor per la fracció de Paper i cartró 
214,3 habitants/contenidor per la fracció d’Envasos Lleugers 

Periodicitat Anual 

Obtenció Consell Comarcal del Ripollès i Agència de Residus de Catalunya 

Tendència Augment 

Observacions Existeixen altres paràmetres a tenir en compte per avaluar la gestió de 
residus, per exemple la distribució dels contenidors. Aquest indicador 
no té en compta aquests aspectes, únicament es regeix per la ratio que 
la Diputació de Barcelona ha establert, com a màxim 500 habitants per 
contenidor de recollida selectiva. 
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Indicador: 3. Avaluació PROGREMIC 

Definició: 

Comparació dels objectius del PROGREMIC (Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya) amb el percentatge real recuperat per al municipi de Ripoll. El PROGREMIC marca 
uns objectius de recuperació per al 2003 i per 2006 per analitzar l’evolució de la recuperació. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*Re 








=

recollidarealQuantitat
fracciócadaperTipusBossaQuantitatPROGREMICsultatS  

 

Valor actual  
 
 
 
 
 
 

Periodicitat Tres anys 

Obtenció Consell Comarcal del Ripollès i Agència Catalana de Residus 

Tendència Augment 

Observacions El PROGREMIC estableix uns objectius per als anys 2003 i 2006, 
davant l’impossibilitat de aconseguir dades de l’any 2006, s’ha calculat 
l’indicador amb les dades referents a l’any 2005 

Bossa Tipus: Són les quantitats produïdes de cada fracció segons la 
composició bossa tipus d’escombraries realitzada per l’Agència 
Catalana de Residus. 

 

Indicador: 4. Producció residus per establiment industrial 

Definició: 

Indicació dels residus produïts per cada establiment industrial del municipi 

Tipus Estat 

Unitats tn/establiment 

Mètode de càlcul 








=

totalsentsEstab
sindustrialresidusdetotalsTnentestabtn

lim
lim/  

Valor actual 170 tones/establiment 

Periodicitat Anual 

Obtenció Agència Catalana de Residus 

Tendència Disminució 

Observacions Com a establiments totals s’entén el nombre d’activitats que estan 
donades d’alta com a productors de residus i que per tant realitzen la 
declaració de residus. 

 

2003 
Vidre = 33,1% 

Paper i Cartró = 34,1% 
M.Orgánica = 8,2% 

Envasos lleugers = 5.2%

2005 
Vidre = 42% 

Paper i Cartró = 46% 
M.Orgánica = 10,8% 

Envasos lleugers = 8,4% 
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D. Diagnosi estratègica 
 
3.8.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 INCREMENT PROGRESSIU DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
La recollida selectiva de les àrees d’aportació municipals, ha augmentat en un 8% en els darrers 5 anys 
(1999-2004), passant de 22 a 81 kg/persona i any. 
El mateix ha succeït amb les entrades a la deixalleria, que amb 3 anys d’existència, l’entrada de residus 
ha sofert una evolució positiva. 
 
 

 NO ES DETECTA UNA ESTACIONALITAT MOLT MARCADA 
 
Si es compara la quantitat de residus generats en els mesos pròpiament turístics (juliol i agost), es 
detecta un increment mensual en la quantitat de residus generals, a l’entorn del 2,2,%. Pel què fa a la 
resta de fraccions, també es detecta un increment però en un percentatge inferior, a excepció de la 
matèria orgànica, que veu reduïda la seva quantitat. 
 
Tot i que el factor turístic no modifica de forma substancial la generació de residus, s’ha detectat 
deficiències en la gestió dels residus com la manca de freqüència en la recollida en certes 
urbanitzacions, o en la neteja dels mateixos contenidors. 
 
 

 INCREMENTA LA FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 
 
Per satisfer la creixent demanda de recollida de voluminosos, s’ha procedit a incrementar la freqüència 
de la recollida de voluminosos, passant de realitzar-se dos cops al mes, a ser setmanal. 
No obstant això, el sistema emprat perquè l’usuari informi al Consell Comarcal sobre la necessitat de 
recollida de residus, presenta deficiències. És per aquest motiu que, des de l’ajuntament, s’ha plantejat 
ubicar en punts concrets contenidors permanents per a dipositar residus voluminosos. 
 
 

 INICI DEL PORTA A PORTA PER DONAR SERVEI AL PETIT COMERÇ I A LA PETITA 
INDÚSTRIA 

 
El petit comerç i petita indústria, que no es gestionen per ells mateixos a través de gestors autoritzats els 
residus generats, ocasionen el col·lapse dels contenidors municipals. 
Des de l’Ajuntament de Ripoll, s’ha pres la iniciativa d’iniciar en el mes de juny de 2006 el porta a porta 
de paper-cartró de forma obligada i generalitzada als comerços i petita indústria del municipi. Així mateix, 
també es realitzarà la recollida de matèria orgànica a aquells comerços que en generen en major 
quantitat (verdularies, peixateries, etc.), restaurants, etc.  
 
Aquests aspecte pot incidir a la neteja viària, tot i que a dia d’avui no s’ha registrat cap queixa referent a 
la neteja, la recollida porta a porta per a petits comerços pot generar-ne. 
 

 RIPOLL ES TROBA LLUNY D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS PEL PROGREMIC 
 
Des de la implantació de la recollida selectiva a Ripoll (1999) la quantitat de residus recollits ha sofert un 
increment anual passant de representar el 4,9% (1999) al 16,9% (2004) del total de residus generats al 
municipi. 
No obstant això, el percentatge de recollida selectiva de les diferents fraccions segregables, es troba 
lluny dels objectius marcats pel PROGREMIC per l’any 2006. Destaca la fracció orgànica municipal 
(FORM), doncs es recull únicament el 9,2% d’aquesta fracció, lluny de l’objectiu marcat del 55%. La 
recollida de vidre i paper-cartró són aquells que tenen una major resposta. 
 
 
 
 
 



 
242 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègical 

 

 
 

 ES PORTA UN CONTROL PER L’ABOCAMENT DE RUNES A L’ABOCADOR CONTROLAT DE 
CAMPDEVÀNOL 

 
L’Ordenança de Policia de la via pública de Ripoll regula l’abocament de runes. Estableix que només 
podran abocar runes a l’abocador comarcal de Campdevànol les persones que disposin del corresponent 
permís municipal, el qual es concedeix per mitjà de les llicències d’obres, en les que s’hi incorpora una 
taxa fiscal en concepte d’abocament de runes. 
 
A més a més, l’empresa gestora de l’abocador de runes té un conveni amb el Consell Comarcal del 
Ripollès en el que es regula la col·locació de 7 punts de transferència, es a dir 7 contenidors on els 
particulars poden abocar el seus residus directament, i és l’empresa qui s’encarrega de portar-los a 
l’abocador. 
 
 

 NO EXISTEIXEN DADES REALS ACTUALITZADES DE LES DEJECCIONS RAMADERES 
 
Tot i que la contaminació per purins no és un problema que actualment afecti a la comarca, des de el 
Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les Aplicacions de 
dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005.  
Aquest pla va sorgir com a conseqüència de la detecció d’abocaments d’explotacions procedents de la 
comarca d’Osona a la Comarca del Ripollès, ja que es desconeixia les explotacions en les que 
s’abocaven purins. 
 
 

 PREVISIÓ DE REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE CONTENIDORS DE REBUIG 
 
La Diputació de Barcelona, estableix una mitjana de 500 habitants/contenidor per la recollida selectiva i 
200 habitants/contenidor per al rebuig. 
 
En el municipi de Ripoll hi ha una ratio de 37 habitants/contenidor de rebuig. El nombre d’habitants per 
contenidor de recollida selectiva ha disminuït en certes fraccions com el vidre, i ha augmentat en 
fraccions com el paper-cartró o envasos, essent superior a 200 habitants per contenidor. 
 
Des de l’Ajuntament, hi ha previsió de reduir el nombre de contenidors de rebuig del nucli urbà, i 
substituir-los progressivament per nous contenidors de recollida selectiva, en funció de les necessitats 
detectades. 
 
L’ajuntament ha contractat un tècnic extern per a la realització d’un estudi d’ubicació actual dels diferents 
contenidors de residus i dels hàbits de la població en quant a percentatge d’impropis que es llencen a 
cada contenidor, entre d’altres. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les necessitats de nous contenidors 
de residus i reubicar aquells que es consideri necessari. 
 
 

 RIPOLL ÉS EL PRODUCTOR DE LA MAJOR PART DELS RESIDUS INDUSTRIALS GENERATS 
AL RIPOLLÈS 

 
La quantitat de residus industrials declarats generats a Ripoll gairebé s’han duplicat en els període 2001-
2003, però el 2004 han sofert una davallada, reduint-se a la meitat. 
 
Està previst de crear una oficina de medi ambient donat que s’ha detectat que molts problemes 
mediambientals deriven de la manca d’informació. S’ha signat un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya, la Unió Intersectorial del Ripollès (UIER) i el propi Ajuntament de Ripoll per tal de crear un 
punt d’informació, ubicat a la Unió Intersectorial del Ripollès, dirigit als empresaris, per tal de donar-los 
informació referent a les obligacions en matèria de gestió de residus, convocatòries de subvencions, etc. 
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3.8.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 
- El percentatge de recollida selectiva augmenta anualment 
- Un 87% dels residus industrials de Ripoll es valoritzen i únicament el 7% tenen com a  destí 

final el dipòsit controlat 
- No s’ha detectat punts d’abocament incontrolats que perdurin en el temps 
- La producció de residus per persona i dia a Ripoll és inferior a la mitjana dels municipis de 

Ripollès 
- Incrementa l’ús de la deixalleria municipal any rere any. 

- Augmenta la freqüència de recollida en aquelles èpoques on augmenta la producció 

- Inici del porta a porta del petit comerç i petita indústria 

 
Punts febles 

- Ripoll es troba lluny dels objectius marcats pel PROGREMIC pel 2006. 
- La freqüència de recollida i neteja de contenidors de Ripoll és insuficient 
- Deficiències de la gestió de la recollida dels residus en urbanitzacions o en la neteja dels 

contenidors 
- L’abocador de les Lloses a partir de juliol es clausura i els residus aniran a l’abocador de 

Solius, el que comportarà un augment del cost de gestió 
 

Oportunitats 
- Hi ha una tendència a la disminució en la producció total de residus 
- S’inicia la reducció de la quantitat de residus generats per persona i dia 

 

Amenaces 

- Baix control de la gestió dels purins 
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3.9. Estructura energètica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’energia és un recurs que depèn de l’activitat que desenvolupa un municipi, de la mobilitat dels 
habitants del mateix i dels pobles de l’entorn. 
 
Actualment, l’energia utilitzada prové principalment de recursos no renovables com són la gasolina, el 
gas-oil, el gas natural, el propà i el butà. Però darrerament, s’ha iniciat la utilització d’energies renovables 
com és la solar o l’eòlica. 
 
La voluntat d’aconseguir un estalvi de recursos i una utilització dels recursos més sostenibles per a la 
protecció del medi ambient, són les raons que impulsen tant a les empreses com a l’Administració la 
realització d’auditories energètiques i projectes d’optimització d’energia. Aquests estudis són l’inici per tal 
d’aconseguir una millor utilització dels recursos i desenvolupar noves fonts d’energia poc contaminants 
i/o renovables. 
 
A continuació, es mostra una taula amb els principals factors de conversió emprats per realitzar els 
diferents càlculs i canvis d’unitats. 
 

Taula 77: Factors de conversió 
Font d’energia Factors de conversió 
Electricitat 1 tep=11.600 kWh 1 kWh=860 kcal 1.000 kcal/tèrmia  
Gas natural 
(metà) 1 tep=107 Kcal 10.000 kcal/kg GN 9.300 kcal/m3  

23.200 kcal/m3 - 
propà 

2,09 kg/m3 - 
propà GLP (butà i 

propà) 1 tep=107 Kcal 11.300 kcal/kg GLP 28.700 kcal/m3 - 
butà 2,60 kg/m3 - butà 

1 tep=1.150 l gas-oil 10.350 Kcal/kg gasoil 0,84 kg/l gas-oil  
1 tep=1.250 l gasolina 10.700 kcal./kg gasolina 0,75 kg/l gasolina  CL (gas-oils i 

gasolines) 
1 tep=1.240 l fuel-oil 9.600 kcal/kg fuel-oil   

Font: Diputació de Barcelona. 
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3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques 
 
3.9.1.1. Infraestructures de generació 
 
3.9.1.1.1. Centrals hidroelèctriques 
 
En el municipi de Ripoll hi ha 7 centrals de producció d’energia 
hidroelèctrica en actiu. Part d’aquestes són propietat d’una activitat 
industrial, la qual ven l’electricitat generada a xarxa. Actualment 
però, alguna d’aquestes activitats han tancat, i s’ha optat per 
continuar explotant la central, bé per part de la mateixa empresa o 
bé cedint-ne la concessió. 
 
A continuació sindiquen les centrals hidroelèctriques, fent diferència 
entre si es tracta d’aprofitament de les aigües del riu Freser o del riu 
Ter:  
 
 
- Freser 

1) Colònia Noguera: empresa tèxtil. 
2) Comforsa: empresa metal·lúrgica. 

 
- Ter 

3) Greens Power: empresa que té la concessió per a la central de l’antiga paperera Terpapel. 
4) Filpur: empresa tèxtil que ha tancat, però en aquest cas la mateixa empresa explota la central. 
5) Preparació tèxtil: empresa tèxtil que ha tancat, però la mateixa empresa explota la central. 
6) Tensión tèxtil: té 3 centrals repartides pel riu Ter, i 2 d’aquestes la venen a la companyia. 
7) Sant Cantí: hidroelèctrica que pertany a l’empresa Elèctrica Vaquer. 

 
 
3.9.1.2. Infraestructures de transport i distribució 
 
3.9.1.2.1. Línies elèctriques 
 
A continuació es descriuen les línies elèctriques presents a Ripoll classificant-les en funció de la tensió 
nominal (kV) segons estableix el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 
Es consideren línies elèctriques d’alta tensió aquelles amb una tensió nominal superior a 66 kV, les de 
mitja tensió són aquelles de tensió nominal compresa entre 66 i 30 kV, ambdós inclosos, i les de baixa 
tensió són aquelles amb una tensió nominal inferior a 30 kV. 
 
En l’actualitat, hi ha una línia elèctrica de distribució 
d’alta tensió (AT) que travessa Ripoll, i una línia de 
mitja tensió (MT), tal i com s’observa en la figura: 
 
• La línia d’alta tensió, amb una potència de 132 kV, 

prové de la comarca d’Osona i, passant per 
l’extrem sud-est de les Llosses creua el municipi 
de Ripoll fins arribar a l’estació transformadora de 
la companyia Fecsa-Endesa, al polígon industrial 
dels Pintors. A partir d’aquest punt, canvia de 
direcció cap a l’est, i segueix per Vallfogona, fina a 
arribar a la comarca de la Garrotxa. 

 
Una de les problemàtiques a l’entorn de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió són els camps 
electromagnètics generats. Els camp 
electromagnètics es generen a partir de la 
circulació de corrent elèctric per un conductor. En 
el cas de les línies elèctriques, el camp 
electromagnètic generat és major al centre de la 
línia i disminueix a mesura que s’apropa a les 
torres elèctriques. El camp electromagnètic 
generat també depèn del tipus de la torre, és a dir,  

Figura 116: Xarxa elèctrica d’alta i mitja tensió. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC. 

Àmbit 
d’estudi

Figura 115: Central hidroelèctrica 
Preparación Textil, a la vora del riu Ter 

Font: Elaboració pròpia. 
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les de torres alineades presenten un camp de dimensions menors a les que no ho estan, i del tipus de 
conductors. 
Alhora de la posada en servei i explotació de les línies elèctriques, cal tenir en compte les distàncies 
de seguretat a respectar amb els edificis, el terra i la vegetació. Aquestes distàncies estan regulades 
a través del Decret 3151/1968 de 28 de novembre, el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta 
tensió. (BOE núm. 311, de 27 de desembre de 1968), el qual regula les prescripcions tècniques que 
han de complir les línies elèctriques aèries d’alta tensió.  
Quan les línies elèctriques creuen zones de bosc o zones arbrades cal establir una zona de tala a 
ambdós costats de la línia, tenint en compte les condicions més desfavorables, per evitar possibles 
incendis o contactes amb branques que causin una interrupció del servei. A més, cal realitzar un 
manteniment per assegurar que les condicions de seguretat persisteixin amb el temps. 
Pel què fa a la distància a edificis, construccions i zones urbanes, el present reglament regula sota 
quines condicions està permès que línies aèries d’alta tensió les creuin. Per aquelles zones 
accessibles a les persones (terrasses), estableix una distància mínima de 5 metres, i per les no 
accessibles (teulats) la distància mínima de seguretat es redueix a 4 metres.  
 
 
 
 

• La línia de mitja tensió, amb una potència de 45 kV, distribueix 
l’energia elèctrica des de l’estació transformadora del polígon industrial 
dels Pintors de Ripoll fins al municipi de Vilallonga de Ter, passant per 
Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon i 
Llanars. 

 
 
 
 
 
• La distribució elèctrica per les zones habitades es realitza en baixa 

tensió (11 kV o inferior).Per tal de reduir l’impacte visual, la major 
part de les línies elèctriques del nucli urbà estan soterrades. Encara 
però restes certes zones del nucli urbà amb les línies elèctriques 
aèries.  
Anualment es destinen partides per a soterrar línies aèries encara 
existents al nucli urbà de BT.  

 
 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), regula les condicions 
de les noves línies elèctriques. Concretament, no permet la instal·lació de 
noves línies aèries d’alta tensió en sòl urbà i urbanitzable, que en tot cas 
hauran de ser subterrànies. En totes les zones el sòl urbà del municipi les línies elèctriques de baixa 
tensió no podran tenir traçat aeri sobre els espais públics, sinó que hauran de ser subterrànies o estar 
constituïdes per cables grapats a les façanes dels edificis, i en aquest cas, l’encreuament de vials i 
espais lliures hauran d’adoptar la canalització subterrània. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 118: Xarxa elèctrica aèria 
al carrer Vinyes. 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 117: Estació 
transformadora P.I. els Pintors.. 

Font: Elaboració pròpia. 
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3.9.1.2.2. Xarxa de distribució de gas canalitzat 
 
El gas natural és distribuït pel nucli urbà del poble de Ripoll. La distribució es realitza mitjançant 
canonades subterrànies de polietilè (MP) i d’acer (AP). 
 
Figura 119: Xarxa de gas natural a Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ajuntament de Ripoll. 
 
Tal i com s’observa en la figura, el gas natural (senyalitzat en vermell) arriba a bona part del nucli de 
Ripoll, exceptuant certes urbanitzacions com Caselles, Pigrau o Ciutat Jardí, o els polígons industrials 
d’Estamariu, Mas d’en Bosch i els Pintors. La xarxa segueix direcció Campdevànol. 
 
 
3.9.1.2.3. Distribució de gasos liquats del petroli (GLP: butà i propà) 
 
La principal companyia distribuïdora de GLP a Ripoll és Josep Bertran Comas, S.L., la qual realitza el 
subministrament de butà mitjançant bombones de 11 kg i propà mitjançant bombones de 12,5 kg o de 35 
kg en funció de si el seu destinatari és de tipus domèstic-comercial o industrial, respectivament. 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll no es disposa de dades dels dipòsits de GLP instal·lats al municipi, doncs 
no consta que els propietaris hagin sol·licitat autorització. 
 
3.9.1.2.4. Estacions de distribució de combustibles líquids (CL) 
 
En el municipi de Ripoll existeixen 4 estacions de servei que subministra CL associats al transport, 
situades a la N-152, a la ronda Mas d’en Bosch, a la C-17 i a la carretera Barcelona. Aquesta darrera 
però, actualment no està en funcionament ja que s’està remodelant per tal d’adequar-se a la normativa 
vigent. 
 

Xarxa de Gas Natural 
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El subministrament de combustible no associat al transport es realitza a través de diferents empreses 
distribuïdores, com Gas-oil del Ripollès (situada a Ripoll) i Petrocat (situada a Sant Joan de les 
Abadesses).  
Des de l’Ajuntament de Ripoll no es disposa de dades dels dipòsits de gas-oil instal·lats al municipi, ja 
que no han sol·licitat la seva legalització a l’Ajuntament. 
 
 
3.9.1.2.5. Telefonia mòbil 
 
En aquest apartat es fa esment a les antenes de telefonia mòbil ja que, tot i no ser exactament una font 
energètica, es tracta d’una font de radiació electromagnètica. 
 
En el municipi de Ripoll hi ha 6 antenes de telefonia mòbil, de diferents companyies, tal i com es mostra 
en la següent taula: 
 

Taula 78: Antenes de telefonia mòbil a Ripoll 

Ubicació Titular Operadores 

Torre Amena Amena 
Solana de can Roc 

Torre Movistar Movistar 

Torre Tradia Movistar, Vodafone i Amena 
Hermita del Catllar 

Torre Retevision - 

Torre Movistar Movistar 
Mas Vilardenó 

Torre Amena Amena 

Font: Proposta d’ordenació de l’emplaçament de les instal·lacions de telefonia mòbil a la demarcació no urbana del Ripollès. 
 
A més hi ha una torre local a l’hermita del Catllar i una torre de Tradia (mas Vilardenó) amb un sistema 
automàtic d’informació hidrogràfica. 
 
En els darrers anys les antenes de telefonia mòbil s’han expandit a un ritme considerable, amb la 
conseqüent incidència sobre l’entorn. 
 
El Govern de la Generalitat amb el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil, pren l’objectiu d’ordenar la implantació de les instal·lacions de 
radiocomunicació, harmonitzant l’interès públic de la seva extensió i cobertura amb la prevenció i control 
del medi ambient. 
 
Pel que fa a les demarcacions no urbanes, l’esmentat Decret 148/2001, de 29 de maig, preveu que la 
proposta d’ordenació ambiental dels emplaçaments la durà a terme una Comissió Tècnica adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge la qual, en els processos d’ordenació ambiental, haurà de 
donar tràmit d’audiència a tots les operadores d’infraestructures de radiocomunicacions així com als ens 
locals en què es proposa que s’emplacin les instal·lacions. 
 
En compliment d’aquesta obligació, la Comissió Tècnica encarregada de formular la proposta 
d’ordenació ambiental dels emplaçaments de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació, ha acordat realitzar l’esmentada ordenació a nivell comarcal. S’ha presentat un 
document, consistent en una proposta d’ordenació de la comarca del Ripollès, per tal que les parts 
implicades puguin presentar al·legacions i aportar les consideracions que considerin més adients. 
 
En aquesta proposta d’ordenació s’han creat les APIRs (Àrea Programada d’Instal·lacions de 
Radiocomunicació) de la comarca, que són les diferents àrees proposades per a la implantació 
d’infraestructures de radiocomunicació amb telefonia mòbil, i en els quals es pretén fomentar la 
compartició, quan sigui tècnica i econòmicament viable, o si més no la concentració d’aquestes 
infraestructures. 
 
El POUM de Ripoll, regula l’ordenació de les infraestructures de telecomunicació. Estableix que les 
antenes, repetidors i altres elements es desenvolupi a través d’un Pla Especial, que adopti com a criteri 
bàsic l’agrupació dels diferents operadors en uns punts concrets per tal de compartir infraestructures així 
com la limitació de l’impacte paisatgístic i la protecció de la salut de les persones. 
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3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 
 
Una planta de cogeneració permet produir conjuntament calor i electricitat. Gràcies a que aquest sistema 
permet aprofitar ambdues formes d’energia, el seu rendiment és molt superior i a més suposa un estalvi 
energètic. 
 
A Catalunya existeixen més de 200 plantes de cogeneració les quals produeixen els 20% de l’electricitat 
de Catalunya.  
 
Segons la informació facilitada per l’Institut Català d’Energia, no existeix cap instal·lació de cogereació en 
règim especial en el municipi de Ripoll. 
 
 
3.9.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors 
 
L’energia consumida a Ripoll es genera a partir de recursos renovables i no renovables, essent aquests 
darrers la principal font energètica. 
Tenint en compte els diferents consums energètics analitzats al municipi es pot calcular una aproximació 
sobre quin és el consum total d’energia de Ripoll. Per tal de comparar i agrupar dades, s’utilitza una 
unitat d’energia comuna, els tep (tones equivalents de petroli). 
 
 
3.9.3.1. Gas natural 
 
Ripoll disposa d’una xarxa de distribució de gas natural des de l’any 1999. La companyia Gas Natural 
SDG, S.A. és qui subministra el combustible al nucli urbà. 
 
El nombre d’abonats és de 1.939, segons dades de 2004, principalment per ús domèstic i del petit 
comerç ja que només un 0,36 % dels abonats són de tipus industrial i grans comerços. 
 
El consum anual de gas natural a Ripoll, segons 
dades del 2004, és de 17.191 milers de kwh. En la 
següent figura es mostra l’evolució del consum total 
de gas des de la seva arribada al municipi a l’any 
1999.  
 
El consum de gas natural s’ha incrementat de forma 
considerable des de l’any 1999, ja que en tan sols 6 
anys el nombre d’abonats s’ha arribat a duplicar i fins 
ha superat aquesta xifra. El sector industrial ha 
començat a utilitzar el gas natural com a font 
energètica, passant d’un a 7 abonats. 
 
Concretament, s’ha passat d’un consum de 4.731 
milers de kWh l’any 1999 a 34.654 milers de kWh 
l’any 2004, la qual cosa ha significat que el consum 
s’ha multiplicat per set. 
 
Segons l’indicador referent a l’increment mitjà anual, 
el consum de gas anual, augmenta un 39,4% de 
mitjana anualment. 
 
El consum de gas natural de Ripoll de l’any 2004 en el 
sector domèstic i petit comerciant és de 1.478,45 tep, 
és a dir, cada habitant consumeix 0,14 teps anuals. 
 
Tal com es mostra en el gràfic, l’increment anual del 
consum de gas natural en el sector domèstic i del petit 
comerç no és proporcional a l’evolució de la població, 
tal i com ho mostra la línia creixent de l’evolució del 
consum per habitant. Així doncs, mentre que la 
població ha disminuït en un 1% aproximadament, el 
consum de gas natural s’ha quadruplicat. 

Font: Gas Natural SDG, S.A. 

Figura 120: Evolució del consum de gas natural a Ripoll. 
Període 1999-2004. 

Figura 121: Evolució del consum de gas natural d’ús domèstic i 
petit comerciant per nombre d’habitants a Ripoll. 

Font: Gas Natural SDG, S.A. 
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Pel què fa al consum en el sector industrial, s’ha passat d’una indústria (1999) a 7 indústries (2004) 
abonades, passant de 159 milers de kWh, a 17.463, en aquest mateix període. A partir de l’any 2003, 
amb l’entrada del mercat lliure part de la facturació del consum industrial a Ripoll es realitza a terceres 
companyies, que en el cas de Ripoll pertanyen al mateix grup de Gas Natural. A l’any 2004, la totalitat 
del consum industrial de gas natural correspon al mercat lliure. 
 
3.9.3.2. Electricitat 
 
La xarxa de distribució en mitja tensió (25 kV) al municipi de Ripoll és propietat de tres companyies 
elèctriques: Fecsa-Endesa, LERSA i Elèctrica Vaquer. 
 
A continuació s’indica el nombre de clients per companyia elèctrica i quin ha estat el consum global en el 
municipi de Ripoll: 
 

Taula 79: Nombre de clients i consum de les diferents companyies elèctriques de Ripoll 
ANY 2003 Fecsa-Endesa LERSA Elèctrica Vaquer TOTAL 

Núm. clients 6.832 - 2.659 9.491 
Consum (kwh) 85.231.677 11.351.674 12.090.000 108.673.351 

Font: Les respectives companyies elèctriques. 
 
En la figura s’observa l’evolució del consum 
d’electricitat del municipi durant el període 
2000-2003, en funció de la companyia 
elèctrica.  
Com s’observa en la gràfica, el consum 
d’energia elèctrica total ha incrementat 
lleugerament (2,3%) en el període 2000-2003. 
Concretament, s’ha passat d’un consum de 
106.103 milers de kWh l’any 2000 a 108.673 
milers de kWh l’any 2003. No obstant això, en 
els anys 2001 i 2002, el consum d’energia 
elèctrica va ser un 3% inferior al de l’any 2000. 
 
El consum d’energia elèctrica augmenta 
anualment un 0,6% de mitjana, dada molt suau. 
 
Degut a la manca d’informació facilitada per part de la companyia Fecsa-Endesa, no ha estat possible 
determinar l’evolució del consum elèctric fins a l’actualitat. No obstant això, sí que es coneix el consum 
d’electricitat de les altres companyies del municipi. Pel què fa a Elèctrica Vaquer, el consum en el 
període 2003-2004 ha incrementat en un 4,6%, passant de 12.090 a 12.654 milers de kWh. En el període 
2004-2005 el consum també ha augmentat però a un ritme del 3,8%. 
LERSA, ha sofert un augment del 14% en els anys 2003-2004, però en canvi en el període 2004-2005 ha 
disminuït en un 1%, passant de 12.928 a 12.794 milers de kwh. Així doncs, pel què fa a les dades 
d’aquestes dues companyies el consum ha passat de 23.442 milers de kwh (2003) a 25.927 milers de 
kwh (2005). Cal però tenir en compte que segons dades del 2003 Fecsa-Endesa representa un 79% del 
consum total, Elèctrica Vaquer un 11% i LERSA un 10%. 
 
Aquest increment que s’observa en l’anterior figura, s’ha notat en cadascuna de les companyies 
elèctriques del municipi, a excepció de Fecsa-Endesa, la qual ha sofert una disminució del 2,6% en 
l’energia facturada respecte l’any 2000.  
 
Si es compara el consum energètic amb la població 
censada a Ripoll, s’observa com el consum per 
habitant ha augmentat en els darrers 3 anys, a un 
ritme superior al que ho ha fet la població. 
Únicament el període 2000-2001, el consum 
d’electricitat per habitant va disminuir. Cal tenir en 
compte que aquesta data coincideix 
aproximadament amb l’arribada del gas natural a 
Ripoll (1999) i amb l’increment del consum d’aquest 
combustible. 
 
Segons dades de l’any 2003, el consum d’energia 
elèctrica de Ripoll, en el sector domèstic, ha estat 

Figura 122: Evolució del consum elèctric. Període 2000-2003 

Figura 123: Evolució del consum elèctric del sector domèstic 
per habitant. Període 2000-2003 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Elèctrica 
Vaquer, LERSA, Fecsa-Endesa. 
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de 2.193 teps, és a dir, cada habitant consumeix 0,2 teps anuals. 
 
Si es té en compte el consum per sectors, s’obté que del total d’energia elèctrica consumida en el 2003 
(9.368 teps), un 75% és per a un ús industrial i pels serveis i un 24% és per a un ús domèstic. L’1% 
restant, correspon a l’enllumenat públic i a les dades de les que es disposa del sector agrari. 
 
Tal i com s’observa en el gràfic, el consum d’energia 
elèctrica en el sector industrial i de serveis, augmenta 
any rera any, a excepció de l’any 2002, que va patir 
una davallada. En canvi, en el sector domèstic ha 
succeït el contrari, ja que després de la davallada del 
consum soferta el 2001, en els anys següents es 
recupera, tot i que no arriba als consums de l’any 2001. 
 
Si es té en compte el nombre de clients, en el sector 
domèstic han augmentat progressivament (2,6%), 
sense experimentar cap davallada. En el sector 
industrial en canvi, el nombre de clients pateix 
increments i davallades, coincidint amb l’evolució del 
consum d’electricitat. És a dir, en el 2002, el nombre de 
clients es redueix en un 20% respecte l’any anterior. 
 
Segons les dades d’Elèctrica Vaquer i LERSA dels 
anys 2004 i 2005, es denota un augment del 13% en el 
consum domèstic i també del 13% en el sector industrial, tot i que en el 2004 el consum en la indústria 
fou superior al del 2005.  
 
 
3.9.3.3. Gasos liquats del petroli –GLP- (butà i propà) 
 
La principal companyia distribuïdora de GLP a Ripoll és Josep Bertran Comas, S.L. La companyia 
subministra el combustible en tres tipus d’envasos: 
 
- Envasos de 12,5 kg de butà, per ús domèstic i comercial 
- Envasos d’11 kg de propà, per ús comercial i de serveis 
- Envasos industrials de 35 kg de propà, per ús industrial 

 
Per tal de conèixer quin és el consum de butà i propà a Ripoll, s’ha fet una estimació a partir de la 
informació facilitada per la companyia Josep Bertran Comas, S.L. 
Cal remarcar que no ha estat possible obtenir informació separada per sectors econòmics. 
 
Segons dades de l’any 2005 el consum de Ripoll de GLP ha estat de 450.250 kg, és a dir, 508,78 tep. 
Pel què fa al consum per sectors, segons converses amb la companyia subministradora, s’estima que un 
71,4% del consum de GLP és de tipus domèstic i que el 28,6% restant és industrial. S’estima també que 
el consum de GLP en el sector del transport és 0.  
 
 
A partir de la informació facilitada per l’ICAEN, 
s’ha detectat un consum de GLP canalitzat al 
nucli urbà de Ripoll. Aquest però el 2003 va ser 
substituït per Gas Natural. 
 
No es disposa de dades sobre l’evolució per 
sectors del consum de GLP a Ripoll. No obstant 
això, s’ha fet una estimació a partir del consum 
de la comarca en el període 2000-2005 a partir 
de dades comarcals. 
 
La gràfica mostra quina ha estat l’evolució del 
consum de GLPs en el municipi en el període 
2000-2005. S’observa com el consum d’aquest 
combustible ha disminuït en un 13%.  
 

Figura 125: Evolució del consum de GLP a Ripoll. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’empresa distribuïdora Josep Bertran Comas, S.L. 

Figura 124: Evolució del consum elèctric per sectors, 
període 2000-2003

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Elèctrica 
Vaquer, LERSA, Fecsa-Endesa. 
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En relació amb el nombre d’habitants, el consum de GLP també ha disminuït tot i que a un ritme menor. 
Donat que únicament es disposa del nombre de pòlisses de l’any 2005, no s’ha pogut estudiar l’evolució 
del consum per pòlissa, és a dir, per usuari. Així mateix, cal tenir en consideració que certs usuaris 
continuen estant donats d’alta tot i no consumir GLP. 
 
Segons, l’indicador que fa referència a la variació del consum mitjà anual, als domicilis de Ripoll, la 
utilització de GLP disminueix a l’ordre d’un 29,2% cada any de mitjana. 
 
3.9.3.4. Combustibles líquids d’origen fòssil -CL- (gasoils i gasolines) 
 
a) Consum de CL en els sectors domèstic i industrial 
 
A causa de no disposar de dades sobre el consum de gas-oils i fuel-oils en els sectors domèstic i 
industrial procedents de les companyies subministradores o les mateixes indústries, no s’ha pogut 
avaluar l’efecte ni l’evolució del consum d’aquest combustible en el municipi.  
 
b) Consum de CL en el sector del transport 
 
Per tal de conèixer quin és el consum anual de combustibles líquids d’origen fòssil a Ripoll associats al 
transport, s’ha realitzat diferents estimacions segons el tipus de vies del municipi per on circulen els 
vehicles (considerant que el consum és el que es fa dins del municipi): 
 
• Vies interurbanes: a partir de les IMD (Intensitat Mitjana Diària) de cada carretera, el tipus de 

vehicle (lleuger-pesat) que circula per aquesta i del combustible utilitzat (benzina-gasoil); de la 
longitud de les diferents vies i del consum mitjà per cada tipus de vehicle es pot calcular el consum 
de CL de la xarxa supramunicipal, tal com es mostra en les dues taules següents:  

 
Taula 80: Dades de base pel càlcul del consum de CL pel sector del transport en vies interurbanes 

IMD Consum (l/100 km) 
Carretera 

KM 
de 
via 

Dies a 
l’any Vehicles de 

gasolina 
Vehicles de 
gas-oil<3,5 t 

PMA 

Vehicles de 
gas-oil>3,5 t 

PMA 
Gasolina Gas-oil<3,5 Gas-oil>3,5 

N-260 8,5 451,13 242,92 45,95 

N-152 2,6 756,47 407,33 101,20 

C-17 6,6 6.800,49 3.661,80 1.136,70 

C-26 7,5 

365 

5.062,28 2.725,84 669,87 

8,7 8 11,9 

PMA: Pes Màxim Autoritzat. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Carreteres i del Minsiterio de fomento 
 

Taula 81: Consum de combustible anual de la xarxa interurbana (litres/any). 

Carretera Gasolina Gas-oil<3,5 Gas-oil>3,5 

N-260 125.966,75 60.291,78 16.966,10 

N-152 64.610,10 30.924,49 11.428,62 

C-17 1.474.415,04 705.702,92 325.859,50 

C-26 1.247.219,77 596.959,89 218.219,70 

Total 2.912.211,66 1.393.879,08 572.473,92 
Font: Elaboració pròpia. 

 
• Xarxa local: a partir del treball de camp realitzat mesurant les IMDs urbanes, es pot fer una 

estimació sobre el consum de combustibles líquids per les principals vies del municipi de Ripoll. A 
continuació s’adjunta una taula on s’aprecien les dades més rellevants de l’anàlisi realitzat al 
municipi de Ripoll. 
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Taula 80: Dades de base pel càlcul del consum de CL pel sector del transport en vies interurbanes 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

IMD Consum (l/100 km) 
Via KM 

de via 
Dies a 
l’any Vehicles de 

gasolina 
Vehicles de 
gas-oil<3,5 t 

PMA 

Vehicles de 
gas-oil>3,5 t 

PMA 
Motocicletes Gasolina Gas-oil<3,5 Gas-oil>3,5 Motocicletes 

Crta. St. Joan de les Abadesses nº 82 
2,13 3447,7 1856,5 203,8 102 

C/ Dr. Raguer nº 2 
0,18 4179,3 2250,4 506,3 102 

Crta de Ribes de Freser nº 60 
0,54 6501,6 3500,9 1013,5 204 

C/ Bisbe Morgades nº 9 
0,12 5635,7 3034,6 101,8 102 

Crta Ribes de Freser nº 11 
0,17 8486,4 4569,6 408,0 1122 

C/Vinyes nº 26 
0,29 265,2 142,8 0,0 102 

Crta olot  nº 43 
1,03 1326,0 714,0 0,0 0 

Crta Barcelona nº 66 
0,73 5505,9 2964,7 199,4 102 

C/ Progres nª  23 
1,23 4245,3 2285,9 506,7 0 

C/ Progres n  40 
1,23 6564,0 3534,5 1019,5 408 

Ronda Castellalar 
0,29 5967,1 3213,0 1121,9 0 

C/ Ramon Pellicer nº 74 
0,64 397,8 214,2 102,0 0 

C-17 (Direcció Vic) 
0,37 7498,1 4037,5 908,4 0 

C/ Garrotxa nº 7 
0,26 

365 

663,0 357,0 0,0 0 

16,0 12,6 26,8 10,5 
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Taula 82: Consum de CL de la xarxa local (litres/any) 

PM Adreça Benzina Gas-oil < 3,5t Gas-oil >3,5 t Motocicletes Total 

1 Crta. St. Joan nº 82 428.870,3 181.857,5 42.462,2 8.326,4 661.516,6
2 C/ Dr. Raguer 2 44957,7 19.063,8 9.123,2 720,0 73.864,8
3 Crta de Ribes de Freser 60 205.563,5 87.166,8 53.672,2 4.232,7 350.635,4
4 C/ Bisbe Morgades 9 38.764,0 16.437,4 1.172,3 460,4 56.834,2
6 Crta Ribes de Freser 11 83.068,7 35.224,3 6.688,7 7.207,3 132.189,1
8 C/Vinyes 26 4.496,2 1.906,5 0,0 1.134,8 7.537,6

10 Crta olot 43 79.451,0 33.690,2 0,0 0,0 113.141,3
11 Crta Barcelona 66 23.5861,8 100.014,5 14.308,4 2.867,4 353.052,3
12 C/ Progres 23 304.364,8 129.062,3 60.852,7 0,0 494.280,0
13 C/ Progres 40 470.601,4 199.553,0 122.431,9 19.196,1 811.782,5
14 Ronda Castellalar 99.514,5 42.198,0 31.339,3 0,0 173.051,9
15 C/ Ramon Pellicer 74 14.783,2 6.268,6 6.346,2 0,0 27.398,0
16 C-17 (Direcció Vic) 164.200,3 69.627,2 33.321,0 0,0 267.148,6
17 C/ Garrotxa 7 10.184,6 4.318,7 0,0 0,0 14.503,4

Total 2.184.682,6 926.389,4 381.718,5 44.145,5 3.536.936,2
Font: Elaboració pròpia. 

 
Aquests resultats són orientatius, ja que no s’han únicament s’han mesurat els principals carrers del 
municipi, i per tant el resultat pot ser més elevat. 
 
En la següent taula es mostra el consum de combustibles líquids estimats: 
 

Taula 83: Consum de combustibles líquids en funció del tipus de vehicle i de la xarxa viària (litres/any) 

 Xarxa local Xarxa interurbana TOTAL 

Vehicles gasolina 2.184.682, 2.912.212 5.096.894,00 

Vehicles gas-oil (<3,5 
tones) 926.389,4 1.393.879 2.320.268,40 

Vehicles gas-oil (>3,5 
tones) 381.718,5 572.474 954.192,50 

Ciclomotors 44.145,5 - 44.145,50 

TOTAL 3.536.936,2 4.878.565 8.415.501,20 
- la quantitat de ciclomotors que circulen per aquestes vies és despreciable. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Si s’avalua el consum en funció de la xarxa viària, s’obté que poc més de la meitat del combustible es 
consumeix en la interurbana (58%). 
Pel què fa al tipus de vehicle, els vehicles de gasolina són els que consumeixen més combustibles 
líquids i els que en consumeixen menys són els ciclomotors. 
 
3.9.3.5. Consum total d’energia 
 
Un cop s’ha realitzat l’estudi i els càlculs corresponents per tal de conèixer quin és el consum de cada 
font energètica al municipi, es pot valorar quins són 
els tipus d’energia que tenen major rellevància, des 
del punt de vista del consum, a Ripoll. 
 
En la següent figura es mostra un gràfic percentual 
dels diferents tipus d’energia consumida a Ripoll, 
realitzat a partir de la informació facilitada. 
Cal tenir en compte que, la manca d’informació 
referent al consum energètic, ha condicionat els 
resultats obtinguts. Les dades del gràfic són del 
2003, degut a la impossibil itat d’obtenir dades de 
Fecsa-Endesa més actualitzades. No obstant això, 
els càlculs sobre el consum de CL només 
contempla el consum per part de vehicles segons 
les IMDs urbanes i interurbanes degut a que no ha 
estat possible obtenir dades de les companyies 

Figura 126: Fonts energètiques. Any 2003. 

Font: Elaboració propia partir de la informació facilitada 
per les diferents companyies. 
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distribuïdores ni de cap organisme oficial de la Generalitat de Catalunya com l’ICAEN. 
Així doncs, i prenent com a partida les mancances de la recollida d’informació, el tipus de font energètica 
més utilitzada és l’electricitat (48%), seguit dels combustibles líquids (principalment a causa del 
transport) que representen un 36% del consum total de combustibles, gas natural (13%) i per últim amb 
un 3% els GLP, els quals són els menys consumits. Cal però tenir en compte que, si al consum de CL 
degut als vehicles a motor, se li afegís el CL consumit per a calefacció, és molt probable que fos el 
principal tipus de combustible consumit a Ripoll. 
 
A nivell global el consum energètic de Ripoll es situa en uns 19.324Tep/any (2003), que representa un 
consum d’energia final per càpita de 1,8 Tep/habitant i any. Aquest consum és inferior al consum mig a 
nivell de Catalunya (3,2 Tep /hab i any (dades 2002). 
 
3.9.3.6. Consum sectorial d’energia 
 
Les dades sectorials d’energia elèctrica, gas natural i GLP han estat subministrades per les companyies 
de subministrament, mentre que les dades de CL, només s’han obtingut els consums derivats del 
transport a partir del càlcul estimatiu. 
En la següent taula es mostra quin ha estat el consum per sectors de cada tipus de combustible durant el 
2003 al municipi de Ripoll. 
Degut a que no es disposa de dades de tots els combustibles fins al 2005, s’ha pres l’any 2003 doncs és 
el que permet fer un càlcul comparatiu dels diferents tipus de combustibles consumits a Ripoll. 
 

Taula 84: Consum per sectors i tipus de combustible (tep). Any 2003 
TEP/any Electricitat GN GLP CL TOTAL 

Domèstic 2.137,62 1.258,37 - - 3.395,99 

Industrial i 
serveis 7.109,89 1.360,23 - - 8.470,12 

Públic 120,49 0 - 188,69 309,18 

Transport - - - 6.960 6.960 

TOTAL 9.368 2618,59 592,16 7.149 19.728 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per les companyies de llum i gas, i per l’Ajuntament de Ripoll. 
 
El consum total d’energia consumida en el municipi de Ripoll, el 2003, és de 19.728 teps. El percentatge 
d’energia consumida per cadascun dels sectors a Ripoll es representa a continuació. 
 
 
 
La figura mostra que el principal sector en el 
consum energètic és el sector industrial amb un 
consum del 44 % del total d’energia consumida a 
Ripoll. Seguidament es troba el sector del transport 
amb un consum del 35%, seguit pel consum 
domèstic (19%), i per últim pel sector públic, que 
representa a l’entorn del 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 127: Consum total d’energia per sectors. Any 2003   

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per 
les companyies de llum i gas, i per l’Ajuntament de Ripoll.   
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3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 
 
Malgrat que l’energia que consumeixen els serveis i dependències municipals és una petita part del 
consum total del municipi, aquesta s’ha de considerar ja que les dependències i serveis municipals 
haurien de constituir un exemple de bones pràctiques per als habitants de Ripoll. Així ho manifesta la 
voluntat de l’Ajuntament en iniciar-se en projectes per a la utilització d’energies renovables en les seves 
dependències. 
 
 
3.9.4.1. Enllumenat públic 
 
Pel què fa a l’enllumenat públic de Ripoll, hi ha 2 tarifes: 2.0 N (la contractada a Fecsa-Endesa) i la B.0 
(la contractada a EVASA o LERSA), ja que per la tarifa de discriminació nocturna caldria fer canvis en els 
quadres elèctrics més antics. 
Únicament es disposa de les dades facilitades per Elèctrica Vaquer i LERSA pel què fa al consum de 
l’enllumenat públic. Segons aquesta informació l’enllumenat públic representa el consum d’energia 
elèctrica més important de les dependències i serveis municipals (54%) amb un consum de 758 milers de 
kwh i un cost d’uns 62.460,72 € (0,082402 €/kwh), segons les dades facilitades per aquestes dues 
companyies. Així doncs és d’esperar que el consum elèctric sigui superior. 
 
La gestió i manteniment de l’enllumenat públic es porta des del propi ajuntament de Ripoll. S’està 
estudiant però la possibilitat d’externalitzar-ho. 
 
Per tal de conèixer el consum aproximat per habitant de Ripoll, es pot realitzar el càlcul a partir del 
consum d’electricitat de l’enllumenat i de les dades del cens de població. Així doncs, el consum energètic 
de l’enllumenat públic és de 70,73 kwh/habitant i any, pel què fa a les dades de facturació de Elèctrica 
vaquer i LERSA. 
 
El sistema general que s’utilitza per l’encesa de l’enllumenat, a excepció de punts concrets, és el de 
cèl·lula fotoelèctrica tot i que hi ha previst de substituir pregressivament aquest sistema per rellotges 
astronòmics. (Veure apartat 3.9.6.1. Contaminació lumínica). 
 
 
3.9.4.2. Edificis municipals 
 
3.9.4.2.1. Consum elèctric en dependències i serveis municipals 
 
Segons la informació de la qual es disposa dels consum d’electricitat dels diferents equipaments i 
dependències municipals, en la gràfica es pot observar l’evolució del consum global del període 2000-
2004. La totalitat dels equipaments municipals han incrementat el consum d’electricitat en aquest 
període. Destaca l’increment del 89% que ha sofert el consum d’electricitat de l’escola Tomàs Raguer. 
 
El consum total d’energia elèctrica municipal de Ripoll és de 1.348 milers de kwh l’any 2004. En quant a 
la distribució per dependències i serveis municipals, tal i com és d’esperar, l’enllumenat públic representa 
el major consum elèctric municipal, amb un 54% del consum total, seguit dels equipaments esportius 
(poliesportiu i piscina), que representen el 17% del consum total. La resta d’equipaments suposen un 
consum menor. 
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Figura 129: Consum electricitat per dependències 
municipals 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament. 
de Ripoll 

Figura 128: Distribució del consum electricitat en 
dependències i serveis municipals 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament. 
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3.9.4.2.2. Consum de gas-oil en dependències i serveis municipals 
 
Segons la informació facilitada per serveis tècnics del 
propi ajuntament, el consum de gas-oil de les 
diferents dependències és, aproximadament, el que 
s’indica a continuació: 
 
- Sala Eudald Graells: .6.849 l/any 
- Piscina i Pavelló: 86.995 l/any 
- Escola Joan Maragall: 21.965 l/any 
- Residència: 46.242 l/any 
- Escola especial Ramon Surinyach: 13.872 l/any 
- Escola Tomàs Raguer: 13.872 l/any 
- Ajuntament: 5.000 l/any 

 
 
 
 
 
Cal però tenir en consideració que aquestes dades fan referència als consum aproximats de l’any 1999, 
a excepció del consum de l’Ajuntament, que es podria assimilar al del 2004. En aquest any es va 
estudiar la possibilitat de substituir aquest combustible per gas natural, però la iniciativa no s’ha arribat a 
dur a terme. 
 
 
3.9.4.3. Vehicles municipals 
 
El parc mòbil municipal de Ripoll consta d’una sèrie de vehicles per brigada municipal: una màquina de 
neteja, una Nissan vanette, un Iveco, un Nissan trade amb cistella per l’enllumenat, un Nissan trade amb 
grua per obres, una Reanault express i un Dumper. 
Així mateix, per a la policia municipal es disposa del següent parc mòbil: Nissan patrol i un Citroen Xara. 
 
S’ha estimat un consum de CL (gas-oil) del parc mòbil municipal de 22.193 litres. 
 
 
3.9.4.4. Mesures d’eficiència energètica 
 
Per tal de portar un control dels consums energètics dels diferents edificis o dependències municipal, 
l’Ajuntament de Ripoll disposa del programa de comptabilitat energètica municipal WINCEM, però degut 
a la manca de personal, no s’ha arribat a utilitzar. 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll es va sol·licitar al 1996 a l’ICAEN un programa d’assessorament energètic 
per a la piscina i poliesportiu municipal: 
 
En l’estudi es proposava un seguit d’actuacions: 
 
- Canvi de tarifa de l’escomesa elèctrica de la piscina 
- Millora del factor de potència de l’escomesa del pavelló 
- Adopció de discriminació horària tipus 2 de l’escomesa del pavelló 
- Instal·lació de manta tèrmica tipus persiana 
- Instal·lació d’un sistema d’energia solar per a l’obtenció d’ACS 
- Cogeneració termoelèctrica en la piscina 
- Substitució de balasts convencionals dels tubs fluorescents per balasts electrònics 
- Utilització de reguladors de cabal en dutxes 
- Reducció de pèrdues tèrmiques per portes 
- Instal·lació d’un control informàtic 

 
Aquestes però, no s’ha portat a terme, però posteriorment s’ha estudiat la possibilitat de la instal·lació 
d’un sistema d’energia solar per a l’obtenció d’ACS. 
 
 
 

Figura 130: Distribució del consum de CL en dependències 
i serveis municpals 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament. 
de Ripoll 
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3.9.4.4.1. Ajuts per la instal·lació d’energia solar tèrmica al seu habitatge 
 
Des de l’ajuntament de Ripoll s’han aprovat les “Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
per a la implantació d’energia solar i alternatives per a usos tèrmics en edificis del barri vell”, les quals 
tenen per objectiu definir el procediment de concessió per l’Ajuntament de Ripoll, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions per a la instal·lació d’energia solar i alternatives per a usos 
tèrmics dins del programa de la llei de millora de barris.  
 
Els immobles subjectes a subvenció han d’estar inclosos en l’àrea urbana que forma part del programa 
de barris, delimitada pels carrers Raval de Barcelona, pont de la carretera Barcelona, riu Ter, pont d’Olot, 
carrer Santa Maria, carrer de la Farinera, carrer del Nord, Passatges Elies Rogent, carrer Pirineus fins al 
carrer Berenguer el Vell, carretera de Ribes fins al carrer Canarons, fins al passeig de la farga Catalana, 
Palanca d’Ordina i enllaç al Raval de Barcelona.  
 
Es poden acollir a les subvencions les persones físiques i les comunitats de propietaris. Concretament 
les instal·lacions subvencionables són els captadors d’energia solar activa de baixa temperatura per 
l’escalfament d’aigua calenta sanitària. Les instal·lacions hauran de complir els requisits exigits en 
l’ordenança municipal sobre implantació d’energia solar i usos tèrmics a Ripoll. Es podran adoptar criteris 
diferents als definits a l’ordenança sempre i quan no impliqui una disminució de les exigències mínimes 
de qualitat especificades, es justifiqui per escrit el motiu del canvi i estiguin aprovats pels tècnics 
municipals. 
 
 
3.9.5. Energies renovables 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll s’està començant a estudiar la possibilitat d’implantació de nous sistemes 
energètics que utilitzen fonts renovables, principalment basats en l’energia solar. 
 
S’ha realitzat diversos avantprojectes per a la millora de l’estalvi i eficiència energètica. D’entre aquests 
hi ha previst d’iniciar durant el 2006 el projecte d’instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa pels 
nous ascensors d’accés al barri de Sant Pere. Així mateix, es disposa de parquímetres de zona blava 
que funcionen també amb energia solar. En quan a la resta de projectes, tal i com s’explica a 
continuació, la seva execució està pendent d’obtenir fonts de finançament. 
 
 
3.9.5.1. Potencialitats 
 
Catalunya és una bona regió per tal d’aprofitar la radiació solar per la producció d’energia. Tal com es 
mostra a continuació, la radiació solar diària incident a la regió a on es troba el municipi és 
majoritàriament de 14 a 14,5 MJ/m2, tot i no ser de les més altes de Catalunya, permet rentabilitzar la 
instal·lació a mig-llarg termini. 
 

Figura 131: Irradiació global diària mitjana anual. 
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Font: Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitage. 
3.9.5.2. Instal·lacions 
 
Des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) s’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar plaques solars per 
escalfar l’aigua calenta sanitària en diferents equipaments del municipi: 
 
- Piscina i pavelló municipal: S’ha detectat un possible estalvi energètic de 34 tep, un estalvi 

econòmic al voltant dels 22.135 €/any amb una inversió associada al voltant dels 141.000 €. 
 

- Residència geriàtrica municipal: En aquest estudi s’ha detectat un possible estalvi energètic de 10 
tep, un estalvi econòmic al voltant dels 4.580 €/any amb una inversió associada al voltant dels 
15.500 €. 
 

- Escola pública Joan Maragall: En aquest estudi s’ha detectat un possible estalvi energètic de 14 
tep, un estalvi econòmic al voltant dels 10.500 €/any amb una inversió associada al voltant dels 
25.400 €. 
 

Actualment però cap d’aquests equipaments utilitzen l’energia solar com a font energètica, degut 
principalment a una manca de pressupost. 
 
3.9.5.2. Ascensors urbans al barri de Sant Pere 
 
El novembre de 2005 s’ha realitzat el projecte per una instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa 
de 5,40 kwp pels ascensors d’accés al barri de Sant Pere. L’objecte del projecte és la realització d’una 
instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per a les instal·lacions dels ascensors al barri de Sant 
Pere, propietat de l’Ajuntament de Ripoll, ubicats al carrer Raval de Sant Pere. La instal·lació estarà 
dotada d’un sistema de monitorització que permetrà visualitzar en temps real el seu funcionament. 
La instal·lació constarà de 36 plaques fotovoltaiques model I-150 S, amb una potència/placa de 150Wp. 
 
El projecte constarà d’uns ascensors urbans de capacitat per a 12 persones, per pujar al barri de Sant 
Pere. Contribuiran a solucionar el problema de la població envellida que viu a aquest barri, a on hi ha una 
manca de serveis, però s’hi localitza el geriàtric, escola, guarderia, etc. Permetrà salvar un desnivell de 
12 metres mitjançant dos trams.  
L’energia generada serà venuda a la companyia elèctrica. El benefici obtingut serà utilitzat per al 
manteniment dels ascensors.  
 
El projecte està finançat gairebé en la seva totalitat pel Pla d’Obres i Serveis, i per una sèrie 
d’organismes com ONCE, Benestar Social i Secretari de l’Estat. El seu inici i fi està previst al llarg del 
2006. 
 
3.9.5.2. Altres estudis realitzats 
 
Així mateix s’han realitzat diferents avantprojectes per a l’estalvi energètic en equipaments municipals: 
 
• El març de 2004, s’ha realitzat un avantprojecte per la aplicació d’un sistema d’energia solar tèrmica 

en les instal·lacions de la piscina municipal de Ripoll. 
Degut però a la manca d’una subvenció per poder engegar el projecte, aquest s’ha quedat aturat. 
Segons aquest avantprojecte, la instal·lació permetria cobrir un percentatge (60%) de les necessitats 
de l’aigua calenta sanitària i en cas que sobrés energia, es derivaria l’aigua al circuit de calentament 
de l’aigua de la piscina. S’obté que es requeriria una superfície de captador de 90 m2, un dipòsit 
solar de 3.000 litres, que permetrien generar 73.076 kwh/any. 
A més, a partir dels càlculs realitzats s’ha determinat que la teulada actual no aguanta el pes de la 
instal·lació.  

 
• Instal·lació de plaques solars per a les estacions de SOMASRSA del Pla de Sant Pere i l’ETAP de 

Campdevànol. Es plantegen tres possibles ubicacions de tres instal·lacions solars fotovoltaiques:  
- Instal·lació connectada a la xarxa de 24,13 Kwp per la planta de distribució de Sant Pere, amb 

una àrea total de generació de 192,92 m3 i una potència nominla del sistema de 20 kw. 
- Instal·lació connectada a la xarxa de 12,09 Kwp per la planta ETAP de Campdevànol, amb una 

àrea total de generació de 95,73 m2, amb una potència nominal del sistema de 10 kw. 
- Instal·lació aïllada, en hipotètica situació a Ripoll per al funcionament autònom, que requeriria 8 

panells fotovoltaics de159 w i un grup de bateries de 1550 Ah 
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Aquest projecte però, degut a la manca de finançament, de moment tampoc s’ha portat endavant. 
 
 
3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació lumínica i 
electromagnètica 
 
Les diverses fonts energètiques consumides al municipi generen diferents impactes sobre el medi al llarg 
del seu cicle de vida, des de l’extracció/producció del recurs energètic, en el seu transport, durant el seu 
ús i fins al fi de vida. 
 
A partir del càlcul del consum total d’energia al municipi de Ripoll s’obté que la principal font energètica 
que es consumeix és l’electricitat tot i que probablement, si es disposes del consum de CL en el sector 
domèstic, industrial i serveis la xifra augmentaria fins arribar a superar el consum d’electricitat. 
 
Els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són recursos no renovables a escala humana els quals 
generen importants impactes al llarg del seu cicle de vida. La fase d’ús és una de les més contaminants 
ja que la combustió dels combustibles líquids genera importants emissions de gasos potencialment 
contaminadors de l’atmosfera, com són els gasos derivats de la combustió incompleta, CO2, en focus 
contaminats fixos (domèstic-comercials i industrials) i difuses (trànsit de vehicles).  
 
A més, la mala gestió dels residus derivats dels combustibles líquids pot ser font de vessaments 
incontrolats amb els conseqüents efectes sobre el medi. A més, el fet de ser inflamable fa necessari que 
estigui emmagatzemat en condicions de seguretat ja que és un possible focus d’incendi. 
 
Pel què fa a l’electricitat, els principals impactes derivats en el municipi tenen lloc durant el transport de 
l’energia ja que les infraestructures necessàries perquè l’electricitat arribi als diferents municipis, i d’aquí 
a les diferents llars i activitats, generen un impacte visual considerable ja que, a més de la línia en sí, cal 
condicionar les vies de pas de les línies elèctriques de forma que es redueixi el risc d’incendi. Així doncs, 
és important que la tala de la vegetació sigui de tipus selectiu, tenint en compte la velocitat de creixement 
de la vegetació i realitzant un bon manteniment.  
 
Alhora d’integrar les torres, cal escollir aquella tipologia que s’adaptarà millor a la zona, com poden ser 
les de tipus gelosia, amb un sol peu de ciment i pintades d’un color que permeti una màxima capacitat 
d’acollida i un impacte visual mínim, que normalment s’anconsegueix amb un to gris fosc-negre. 
 
Les línies elèctriques representen també un perill per l’avifauna, ja que moltes aus moren electrocutades 
en xocar amb les línies. Així doncs, cal instal·lar elements disuasoris que permeti reduir-ne el risc. 
 
En el cas de l’energia elèctrica cal tenir en compte també la seva generació, que pot ser en una central 
tèrmica, hidroelèctrica o nuclear. En el cas de Catalunya, el 80% de l’energia elèctrica és produïda en 
centrals tèrmiques la qual cosa significa que els impactes generats són els mateixos que els explicats 
pels combustibles líquids. 
 
El gas natural és un tipus de combustible que, tot i ser més net pel què fa a les emissions generades que 
els combustibles líquids, requereix la instal·lació d’una xarxa de canalitzacions. Aquesta xarxa és 
soterrada, i per tant implica realitzar un moviment de terres, sobre la qual no hi podrà créixer vegetació 
per tal de mantenir les condicions de seguretat. 
 
Els combustibles (gas-oil, GLP) són altament inflamables i per tant cal que estiguin emmagatzemats en 
condicions de seguretat ja que qualsevol punt d’ignició, increment de pressió, etc. podria generar un 
incendi i/o una explosió. 
 
Per últim, les energies renovables implantades al municipi, són les que generen un menor impacte 
ambiental. No obstant això, cal tenir en compte que s’han d’integrar en la tipologia d’edificis (poden 
arribar a substituir una part dels elements de construcció) o en l’entorn en el qual s’instal·len. 
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3.9.6.1. Contaminació lumínica 
 
L'enllumenat públic és, sens dubte, una part indiscutible del paisatge 
urbà que influeix decisivament en molts aspectes de la vida nocturna 
de la població. La utilització de l’enllumenat artificial exterior ha anat 
evolucionant i diversificant, essent utilitzat tant per motius de seguretat, 
com a reclam comercial, element artístic o com a efecte lúdic en 
il·luminacions nadalenques o en fires. 
Un dels efectes produïts per l’enllumenat artificial és la contaminació 
lumínica, que s’origina al voltant de concentracions urbanes o 
industrials, donant lloc a una pèrdua de la foscor natural. En aquestes 
àrees hi ha un malbaratament energètic important, a més d’afectar a 
habitants, interiors d’habitatges i al medi, per tant per poder disminuir 
aquests efectes negatius, cal planificar i gestionar l’enllumenat per 
evitar o minimitzar els problemes que puguin ocasionar.  
  
 
Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Ripoll s’ha realitzat una 
memòria per a l’adequació de diferents punts de l’enllumenat públic del 
barri vell i del a carretera Barcelona a la normativa de contaminació 
lumínica, amb el conseqüent estalvi energètic, a través de dos tipus 
d’actuacions: 
- Substitució d’equips de vapor de mercuri per equips i bombetes de vapor de sodi d’alta pressió 
- Substitució de lluminàries obsoletes de vapor de mercuri per lluminàries de vapor de sodi d’alta 

pressió 
 
L’Ajuntament de Ripoll, progressivament, ha anat substituint les llums de vapor de mercuri per vapor de 
sodi d’alta pressió.  
 
Així mateix, per atendre als objectius esmentats, l’ajuntament ha proposat la realització de les actuacions 
que es descriuen a continuació, l’execució de les quals estarà condicionada a l’obtenció de fiançament 
(subvenció) al respecte: 
 
• Actuació a la Devesa del Pla: substitució de les lluminàries de vapor de mercuri per vapor de sodi 

d’alta pressió. Així mateix, les noves lluminàries estaran formades per lames que evitaran que la 
llum surti cap a l’hemisferi superior. L’actuació suposarà un estalvi de 1200 w anuals. 

• Actuació a la plaça de l’Ajuntament: substitució de lluminàries tipus bola de vapor de mercuri per 
unes noves lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió que compleixen amb la normativa de 
contaminació lumínica. 

• Actuació en el barri de la carretera Barcelona: substitució de lluminàries de vapor de mercuri per 
vapor de sodi d’alta pressió. 

 
Hi ha previst també la sol·licitud d’una subvenció per al canvi en el sistema d’encesa de l’enllumenat 
públic, mitjançant la instal·lació de rellotges astronòmics en substitució de la cèl·lula fotoelèctrica. 
Incialment es substituiran uns 10 quadres elèctrics, i progressivament, s’estendrà a la resta del municpi. 
Els nous quadres s’instal·laran al carrer Honorat Vilamayà, a la carretera Barcelona i a la carretera 
d’Olot. 
Actualment es disposa de rellotge de rellotge astronòmic a Mas d’en Bosch, can Guetes i Mestre Guich. 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha obtingut una subvenció del 100% per a la realització d’una prova pilot i 
el manteniment anual al nou pàrquing de Can Guetes, a la zona de l’ambulatori i de Cal Déu (tres de les 
zones de nova construcció de Ripoll). La prova pilot consisteix en la instal·lació de reductors de fluxe, els 
quals a més de suposar un important estalvi econòmic, permetran incrementar el control de l’enllumenat 
des de l’Ajuntament, mitjançant un sistema informàtic, sobre els canvis de tensió que es produeixen. 
 
 
 
 

Figura 132 : Detall de l’enllument 
públic al c/ St. Pere 

Font: Elaboració pròpia 



 
Agenda 21 local  
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
265 

 

 

 
3.9.7. Balanç d’energia municipal 
 
Figura 133: Balanç global del consum energètic municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ajuntament de Ripoll 
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Balanç d’energia 
 
En la següent figura es mostra el consum global d’energia del municipi i els consums per sectors. 
 
Figura 134: Energia consumida per cada sector a Ripoll, 2003. 
 

SECTOR CONSUM 
 

TIPUS D’ENERGIA 
 

Industrial i 
serveis 

8.470,12 tep 
(41%) 

Electricitat
82%

GN
16%

GLP
2%

 

Domèstic  3.395,99 tep 
(16%) 

GN
33%

GLP
11%

Electricitat
63%

 

Transport 7.149 tep 
(36%) 

CL
100%

 

Públic 309,18 tep 
(1%) 

Electricitat
39%

CL
61%

 

TOTAL 19.324 teps 

Font: Elaboració pròpia. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva. 
 

Varies infrastructures de generació, transport i distribució d’energia s’hi troben a Ripoll 
Generació 
• Centrals hidroelèctriques: Hi ha 7 centrals de producció d’energia hidroelèctrica en actiu: 

- Riu Ter: Greens Power, Filpur, Preparcaió Tèxtil, Tensión Textil, Sant Cantí 
- Riu Freser: Colònia Noguera, Comforsa 

 
Transport i Distribució 
• Línies elèctriques: 

- Alta tensió, amb una potència de 132 kV, prové de la comarca d’Osona i, passant per l’extrem 
sud-est de les Llosses creua el municipi de Ripoll fins arribar a l’estació transformadora de la 
companyia Fecsa-Endesa, al polígon industrial dels Pintors. A partir d’aquest punt, canvia de 
direcció cap a l’est, i segueix per Vallfogona, fina a arribar a la comarca de la Garrotxa 

- Mitja tensió, amb una potència de 45 kV, distribueix l’energia elèctrica des de l’estació 
transformadora del polígon industrial dels Pintors de Ripoll fins al municipi de Vilallonga de Ter, 
passant per Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon i Llanars. 

- La distribució elèctrica per les zones habilitades es realitza en baixa tensió (11 kv o inferior). 
• Xarxa de gas canalitzat: existeix xarxa de gas natural per canonades soterrades de polietilè i d’acer 

que arriba a bona part del nucli urbà, exceptuant certes urbaitzacions. 
• Gasos liquats del petroli: Josep Bertran Comas, S.L distribuidor de GLP mitjançant bombones de 

12,5 i 35 kg. 
• Combustibles líquids: Ripoll compta amb 4 estacions de servei repartides per tot el municipi. 
• Telefonia mòbil: Ripoll té 6 antenes de telefonia mòbil de diferents companyies 
 

Principals fonts d’energia a Ripoll 
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El major consum d’energia correspon a l’energia elèctrica per ús domèstic 

 

 
 
 

El major consum d’energia elèctrica en les dependències municipals és l’enllumenat públic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ajuntament de Ripoll 
 

Actuacions per millorar l’eficiència energètica i incrementar l’ús d’energies renovables 

 
• Ús d’energies alternatives 

- Projecte d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa pels nous ascensors 
d’accés al barri de Sant Pere. 

- Ripoll disposa de parquímetres de zona blava que funcionen també amb energia solar. 
- L’Ajuntament de Ripoll ha aprovat les “Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 

per a la implantació d’energia solar i alternatives per a usos tèrmics en edificis del barri vell”. 
 
 
• Mesures d’eficiència energètica 

- Substitució d’equips de vapor de mercuri per equips i bombetes de vapor de sodi d’alta pressió 
- Substitució de lluminàries obsoletes de vapor de mercuri per lluminàries de vapor de sodi d’alta 

pressió, en diferents llocs com la Devesa del Pla, la Plaça de l’Ajuntament o el barri de la 
carretera de Barcelona. 

- Hi ha previst també la sol·licitud d’una subvenció per al canvi en el sistema d’encesa de 
l’enllumenat públic, mitjançant la instal·lació de rellotges astronòmics en substitució de la cèl·lula 
fotoelèctrica. 
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per les diferents companyies. 



 
Agenda 21 local  
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
269 

 

 

C. Indicadors 
 

Indicador: 1. Consum d’energia per persona any 

Definició: 

Aquest indicador pretén avaluar de forma senzilla el consum energètic de la població per a les 
diferents fonts d’energia  

Tipus Resposta 

Unitats Tep/hab.any 

Mètode de càlcul 
Ripolltotalpoblació

ecombustiblcadadetepenergiaConsumanyhabiTep )(/ =   

Valor actual Gas Natural = 0,14 teps/persona i any 
Energia elèctrica = 0,2 teps/persona i any 
GLP= 0,05 teps/persona i any 
Combustibles líquids = 0,6 teps/persona i dia 

Periodicitat Cada 2 anys 

Obtenció Fecsa-Endesa, GAS NATURAL SDG, S.A., Jose Bertran Gomez (pel 
subministre de GLP) i Institut Català de l’Energia. 

Tendència Disminució 

Observacions - 
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D. Diagnosi estratègica 
 
3.9.8. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 EL CONSUM DE GAS NATURAL ES MULTIPLICA PER 7 EN ELS DARRERS 6 ANYS MENTRE 
QUE EL CONSUM DE GLP DISMINUEIX PROGRESSIVAMENT 

 
Des de l’arribada del gas natural a Ripoll, el consum ha incrementat any rera any arribant a multiplicar-se 
per 7 mentre que el nombre d’abonats únicament s’ha duplicat en aquest mateix període. Aquest 
increment ha estat degut al sector industrial el qual, tot i disposar d’un reduït nombre de clients (7 
activitats), és el responsable del 52% del consum, segons dades de 2003. En el 2004, encara que el 
percentatge disminueix, ho fa molt lleugerament, i es situa a l’entorn del 50%. 
 
Per contra, el consum de GLP (en ampolles) disminueix progressivament degut, en part, a la substitució 
d’aquest combustible per gas natural. Cal tenir en compte que a l’entorn del 71% del consum d’aquest 
combustible és per a ús domèstic i la xarxa de gas natural arriba a la majoria dels habitatges. 
 
 

 AUGMENT DEL CONSUM D’ELECTRICIAT EN EL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS 
 
El consum d’electricitat de Ripoll representa el 45% del consum energètic total del municipi, seguit del 
consum de combustibles líquids que representen el 39%. Cal però tenir en compte que a aquesta cal 
afegir-hi el consum de combustibles líquids en el sector domèstic i industrial. Així doncs és d’esperar que 
aquest combustible esdevingui el principal en consum a Ripoll. 
 
El consum total d’electricitat augmenta al municipi de Ripoll a un ritme superior a l’augment de la 
població. Aquest augment però ha estat degut a l’increment en el sector industrial, ja que el sector 
domèstic ha vist disminuir el seu consum en un 7% (anys 200-2003), mentre que la població s’ha 
mantingut més o menys estable (increment del 0,1%). La tendència però és a incrementar el consum per 
habitant. 
 
 

 ELEVAT CONSUM DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS EN EL SECTOR PÚBLIC 
 
El sector públic consumeix dos tipus de fonts energètiques diferenciades, que són l’electricitat i els 
combustibles líquids (gas-oil i gasolina) per a la calefacció i l’aigua calenta sanitària, i pel parc de 
vehicles municipal, respectivament. Tot i haver estudiat des de l’Ajuntament la possibilitat de substituir el 
gas-oil de diverses dependències municipals per un combustible més net i més eficient com el gas 
natural, aquesta proposta no s’ha dut a terme. Així doncs, el principal consum energètic del sector públic 
són els combustibles líquids, que arriba a ser fins i tot superior al consum elèctric. 
 
 

 EL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS I EL TRANSPORT SÓN ELS PRINCIPALS 
CONSUMIDORS D’ENERGIA 

 
D’entre els diferents sectors presents al municipi, destaca el del transport ja que consumeix el 38% del 
total d’energia de Ripoll. S’ha estimat que el consum del sector del transport utilitza únicament 
combustibles líquids fòssils. Es desconeix el consum de combustibles líquids en altres sectors com el 
domèstic o l’industrial, però és d’esperar que el consum en el sector del transport sigui superior a la resta 
d’àmbits. 
 
El consum de CL en el sector de transport, es realitza principalment per vehicles de gasolina que circulen 
majoritàriament per la xarxa interurbana de Ripoll. 
 
No s’utilitzen energies alternatives ni en el parc de vehicles municipal, ni en l’àmbit privat, i tampoc en el 
transport col·lectiu. 
 

 LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI ÉS MÍNIMA 
 
A Ripoll, la utilització d’energies renovables es limita a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les 
màquines expenedores de tiquets de les zones blaves que permeten carregar la bateria de les mateixes 
utilitzant energia solar. 
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Així mateix, està previst d’iniciar enguany un projecte en el que s’utilitzarà l’energia elèctrica per al 
funcionament d’uns ascensors públics. 
 
Des de l’Ajuntament s’ha realitzat diversos projectes per a la utilització d’energia solar 
fotovoltaica/tèrmica per al funcionament de diversos equipaments municipals però degut a la manca de 
finançament, no s’han arribat aportar a terme. 
 
Per tal d’impulsar i fomentar les energies renovables des de l’ajuntament s’han aprovat les “Bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions per a la implantació d’energia solar i alternatives per a 
usos tèrmics en edificis del barri vell”. 
 
 

 MANCA UN CONTROL DELS CONSUMS MUNICIPALS 
 
L’Ajuntament de Ripoll no porta un control actualitzat dels diferents consums mensuals d’energia 
elèctrica ni de combustibles líquids que permeti detectar puntes o avaries. Tot i que el propi ajuntament 
disposa d’eines de control del consum, com el programa WinCEM de l’ICAEN, no s’ha posat mai en 
funcionament degut a la manca de personal. 
 

 ES PREVEUEN DIFERENTS ACTUACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 
D’entre els principals consums energètics de les diferents instal·lacions municipals, destaca el consum 
d’energia elèctrica de l’enllumenat públic, el qual representa un mínim del 54% del consum total dels 
consums públics. 
Des de l’Ajuntament s’estan estudiant alternatives per tal de millorar l’eficiència de l’enllumenat públic, 
totes elles però, resten condicionades a l’obtenció de subvencions. 
 
Així doncs, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Ripoll hi ha previsió d’adequar diversos punts de 
l’enllumenat públic de diferents punts del municipi a la normativa de contaminació lumínica, substituint 
equips de vapor de mercuri per equips i bombetes de vapor de sodi d’alta pressió. D’altres actuacions 
previstes són la instal·lació progressiva de rellotges astronòmics en substitució de la cèl·lula fotoelèctrica.  
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha obtingut una subvenció del 100% per a la realització d’una prova que 
consisteix en la instal·lació de reductors de fluxe, els quals a més de suposar un important estalvi 
econòmic, permetran incrementar el control de l’enllumenat des de l’Ajuntament gràcies al coneixement 
dels canvis de tensió que es produeixin, mitjançant un sistema informàtic. 
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3.9.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 
- L’enllumenat públic és el principal responsable del consum d’electricitat en el sector públic. 
- Aprovació d’unes bases per l’atorgament de subvencions per implantar energia solar i 

alternatives per a usos tèrmics en el barri vell 
 

Punts febles 
- No es porta un control del consum en les dependències municipals 
- Els combustibles líquids i l’electricitat són les principals fonts energètiques consumides a 

Ripoll 
- Baix grau d’implantació d’energies renovables al municipi 

 

Oportunitats 
- Progressiva substitució dels GLP pel gas natural 
- S’han realitzat diferents estudis, en fase de projecte, per a la implantació d’energies 

alternatives al municipi 
- Hi ha previsió realitzar millores en l’enllumenat públic 

 

Amenaces 

- Tendència l’increment del consum d’electricitat per habitant 
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4.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
A. Memòria descriptiva 
 
Històricament, la força de l’aigua ha estat el motor econòmic del municipi de Ripoll, des del moment en 
què al segle XIV es va construir un canal que desviava aigües del Freser cap a Ripoll fins a l’època 
contemporània. 
 
Durant els segles XVI i XVIII, els oficis vinculats amb la manipulació i el treball de ferro eren els més 
destacats. De tots els productes que es fabricaven, els més importants van ser les armes lleugeres de 
foc, les quals feren de Ripoll un dels principals centres productors a tot l’Estat espanyol i dels millors 
d’Europa. El sector tèxtil també tenia una importància destacable en quant a prosperitat econòmica. 
Aquesta panorama durà fins a inicis del segle XIX.  
 
La primera Guerra Carlina va suposar un canvi en el desenvolupament econòmic del municipi, ja que a 
partir d’aquest moment, el sector tèxtil començà a tenir més importància que el metal·lúrgic.  
 
L’aprofitament de les aigües dels rius Ter i Freser cap a la segona meitat del segle XIX va afavorir 
l’establiment de gran quantitat de fàbriques i colònies gràcies a l’empenta d’industrials foranis. Amb 
aquesta prosperitat, al poc temps arribà la xarxa d’aigua potable, l’enllumenat elèctric i el ferrocarril, amb 
el que es transportaria a Barcelona el carbó que s’extreia de les mines d’Ogassa. 
 
Durant la Guerra Civil la situació de prosperitat entrà en un estat de letargia i no fou fins passats els anys 
de la postguerra fins que Ripoll no tornà a gaudir d’una època de progrés i expansió com havia tingut en 
els sectors tèxtil i metal·lúrgic. 
 
Actualment, la indústria turística és la que està prenent més empenta, tant per l’oferta d’esquí, els 
esports de muntanya pels Pirineus, el turisme rural 
o les aigües termals entre molts altres atractius. 
 
A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes de 
l’Anuari Econòmic Comarcal 2005 de Caixa de 
Catalunya, es determina que, durant l’any 2004 es 
va produir un increment important del Valor Afegit 
Brut (VAB) de la comarca (2,48%) comparat amb 
l’any 2003 (-0,5%). EL VAB mesura el valor de la 
producció o riquesa que es duu a terme en una 
economia durant un període de temps determinat, i 
es calcula a partir de la diferència entre el valor de 
producció i el valor dels consums intermedis. 
Aquest fet s’explica a partir de la davallada que 
varen patir els sectors primari i industrial, 
compensats per l’augment de la construcció i el 
manteniment dels serveis a un ritme similar al de 
l’any anterior. 
 
Tal com s’observa a la figura, el sector primari va patir la caiguda més important del 2004 (-1,28%) però 
degut a què només representa el 2,2% de l’activitat total, no es tracta d’un factor determinant. La 
indústria també va tenir registres negatius (-0,5%) durant aquell any però més alts que el 2003 (-1,81%). 
El sector de la construcció, va superar notablement la disminució que va patir durant l’any 2003 amb un 
increment del 6,33% passant a ser el sector més dinàmic. Per últim, els serveis varen registrar uns valors 
semblants als de 2003 amb un increment del 3,17%. 
 
En resum, el creixement acumulat de la comarca durant el període 2000-2004 es situa al 7,6%, per sota 
de la mitjana catalana (11,3%). 
 
A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya referents al nombre d’establiments 
d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat, s’obté que a Ripoll hi ha un total de 1.011 
activitats. La majoria són del sector serveis, on els serveis llevat del comerç al detall tenen una 
representació del 36% i el comerç al detall un 26%, de tal manera que més del 50% de les activitats es 
dediquen al tercer sector. El sector de la indústria, el de la construcció i els professionals i artistes es 
reparteixen la resta a parts iguals (12% aproximadament per a cada sector). 

Figura 135: Creixement del PIB per sectors en % al Ripollès 
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Comparativament amb la gràfica de la comarca, s’observa que a Ripoll, la distribució del nombre 
d’establiments per sectors és pràcticament la mateixa, tret d’alguna petita variació com que el comerç al 
detall no té tanta importància a nivell comarcal però per altra banda, els serveis llevat del comerç al detall 
tenen més representació. En realitzar aquesta comparació, cal tenir en compte que el 40% de la població 
de la comarca viu a Ripoll i que el 39% de les activitats de la comarca es realitzen en aquest mateix 
municipi.  

 
El pas d’una economia industrial i agrícola a una centralitzada en el sector terciari, sector serveis, és un 
fet que es pot generalitzar a la qualsevol àmbit del Principat i de l’Estat espanyol. A la comarca del 
Ripollès, Ripoll es pot considerar com al motor de l’economia, ja que és el municipi amb més 
concentració d’indústria tot i aquest disminueix. A dia d’avui, la comarca del Ripollès i el municipi de 
Ripoll es troba en una controvèrsia, ja que els polígons industrials creixen mentre que les principals 
activitats industrials tanquen. Aquest fet es deu a que els polígons industrial del Ripollès s’estan 
convertint en grans superfícies destinades als magatzems i a la distribució logística, activitats lligades a 
una economia principalment de serveis. 
 
Els valors naturals, paisatge, i el patrimoni cultural del Ripollès han afavorit, des de fa anys, l’activitat 
turística, encara que la promoció segueix més concentrada a la Vall de Ribes i a la de Camprodon, que 
no pas a Ripoll on, fins ara, pràcticament només s’ha promocionat el monestir de Santa Maria. 
 
 
4.1.1. Descripció de les activitats segons la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral 
de l’Administració Ambiental. 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, LIIAA, (DOGC núm. 2598 de 
13/03/98) que transposa la Directiva 
96/61/CE, relativa a la prevenció i control 
integrat de la contaminació (IPPC) i els 
reglaments que la desenvolupen, classifica 
les activitats en tres annexes, de manera que 
per cada annex es defineix un règim 
d’autorització diferent, i es determina 
l’administració que l’autoritza. 
 
En el municipi de Ripoll el nombre d’activitats 
que s’han tramitat d’acord amb la LIIAA, bé 
perquè s’han legalitzat o bé perquè s’han 
adequat a la nova normativa, és de 284 des 
de l’any 2001. 

 
 
Tal com s’observa en la gràfica, la majoria de 
les activitats de Ripoll que s’han legalitzat, adequat o implantat des de l’entrada en vigor de la LIIAA són 

Figura 136: Nombre d’establiments, d’empreses i 
professionals per grans sectors d’activitat (IAE) a Ripoll. 
2002 
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activitats de baixa incidència ambiental. Tan sols un 18% de les activitats tenen una incidència ambiental 
moderada (annex II), de les quals únicament dos activitats pertanyen a l’annex II.1. No conta l’existència 
de cap activitat classificada en l’annex I, com a activitat generadora d’un impacte ambiental elevat. 
 
Pel què fa a les activitats legalitzades amb un impacte moderat destaquen, en nombre, les instal·lacions 
de telefonia mòbil, les centrals hidroelèctriques, així com empreses del sector metal·lúrgic dedicats a la 
mecanització de peces, tallers de vehicles, etc. 
Únicament hi ha 2 activitats incloses a l’annex II.1 corresponents a una granja i una empresa dedicada a 
la fabricació de components plàstics i muntatge de motors i ventiladors. 
 
 
4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
 
Històricament, degut a la importància de Ripoll tant en el desenvolupament industrial i comercial com per 
la influència religiosa del seu Monestir es va convertir en un punt de referència per a altres municipis de 
la mateixa comarca. 
 
Gràcies a la línia de ferrocarril transpirinenc construïda el 1929 per al transport de carbó, es va 
aconseguir l’enllaç entre l’estació de Ripoll i la de Puigcerdà, l’únic punt de comunicació ferroviària que hi 
havia amb França als Pirineus centrals. Aquesta unió va permetre un increment en l’exportació del carbó 
i un creixement en l’economia de la zona. 
 
Ripoll, com a capital de comarca, actualment ofereix un gran nombre de serveis a municipis de la 
mateixa comarca que no en disposen degut als pocs habitants que tenen, esdevenint un punt d’atracció 
per a aquests municipis. Destaca el flux de comunicació amb Campdevànol i Sant Joan de les 
Abadesses, dos dels municipis més proper amb Ripoll i que concentren un major nombre d’habitants.  
Fora de la comarca, les comunicacions més freqüentades són les que es dirigeixen a Vic i a Olot, tant pel 
què fa als llocs de treball que s’ofereixen com a la major oferta de serveis de què disposen les 
respectives capitals de les comarques d’Osona i la Garrotxa. 
 
Hi ha diversos polígons industrials al terme municipal com poden ser el de Rocafiguera, Estamariu, Mas 
d’en Bosch o els Pintors que proporcionen feina a gran nombre d’habitants del municipi i rodalies. 
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4.3. Mercat de treball i població activa 
4.3.1. Població activa i mercat de treball 
A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya es realitza l’anàlisi d’ocupació de la població 
de Ripoll.  
Aquestes dades corresponen a l’any 2001, en què la població del municipi era de 10.508 habitants amb 
9.174 habitants majors de 16 anys i 5.414 que pertanyien al grup de població activa, és a dir, un 51,2% 
del total.  
 
Dins de la població activa, el 93% es trobava ocupada, 
un 6% estava a l’atur (340 habitants) i tan sols un 1% 
buscava la seva primera ocupació. 
 
De l’Anuari Econòmic d’Espanya 2005 publicat per la 
fundació La Caixa s’han obtingut les dades de la renda 
familiar disponible per habitant, la qual es pot definir 
com la suma de tots els ingressos efectivament 
percebuts per les economies domèstiques durant un 
període determinat. Segons l’anuari, la renda per 
habitant de Ripoll es situa entre 11.300 i 12.100 € per 
habitant. Aquesta estimació es troba per sota de la 
mitjana comarcal (12.100-12.700 €/habitant) però al 
mateix nivell que la mitjana de Catalunya. 
 
 
4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 
 
La distribució de la població activa a l’any 
2001 segons els grans sectors d’activitats 
queda reflectida a la gràfica de la dreta. Com 
es pot apreciar, el sector dels serveis és que 
ofereix més llocs de treball (2.371 
treballadors). El sector industrial és l’altre 
pilar de l’oferta laboral amb 2.072 
treballadors. El sector agrari tan sols 
representa un 1,8% del total de l’ocupació.  
 
La situació professional que presenten les 
persones ocupades es representa a la gràfica 
de la figura. S’observa que el 67% d’aquests 
són empleats fixos (3.391 persones), un 
17,4% són empleats eventuals amb 
contractes temporals.  
Per altra banda, hi ha dos grups d’empresaris, 
els que tenen personal assalariat i els que no. Aquests dos grups tenen aproximadament la mateixa 
representació dins de la situació professional de la població amb un 6,5% i un 8,4% respectivament. 
La localització de la població activa ocupada queda reflectida en la gràfica de sectors.  
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En la figura, s’observa com la majoria de la gent que 
treballa a Ripoll són residents al mateix municipi amb 
una representació del 53%, en segon terme hi ha els 
que hi resideixen però treballen fora del municipi o de la 
comarca amb un 27% i finalment, els que treballen al 
municipi però que no són residents. 
 
La població ocupada a Ripoll, que hi treballa al municipi 
o fora és de 5.020 persones, de tal manera que 
únicament  
 
 
 
Un 66% de la població ocupada, treballa i resideix al municipi de Ripoll, aquesta dada dona una idea de 
la baixa dependència econòmica del exterior que pateix el municipi de Ripoll. 
 
 
 
4.3.3. Atur i nivells de protecció 
 
L’evolució de l’atur al municipi ha estat favorable, a l’any 1985 va haver-hi un màxim amb 1.006 aturats, 
que en 5 anys va quedar reduït a menys de la meitat (410 persones). Malgrat aquesta tendència positiva, 
es va tornar a produir un augment que va assolir un màxim relatiu a l’any 1994 amb 632 persones. Però 
de nou, es varen tornar a reduir fins a mínims que no s’havien assolit en aquest període. En aquests 
darrers 5 anys, la tendència que presenta la taxa d’atur és estable i amb tendència a la baixa. 
 
La població que es trobava en situació d’atur al 2004 a Ripoll era de 272 persones, el que representa el 
46% dels aturats de la comarca i un 5% de població aturada respecte el total de població activa al 
municipi de Ripoll. La figura, la qual mostra la distribució dels aturats, mostra com el sector amb més 

aturats, degut a la crisi en la que es troba en aquests moments, és l’industrial i en segon lloc hi ha els 
serveis, amb un nivell d’aturats semblant a la 
indústria. Amb menor representació hi ha els sectors 
de l’agricultura, la construcció i el grup de gent que 
no ha tingut ocupació anterior.  
El fet que els sectors industrial i de serveis siguin els 
que presenten uns valors d’atur més elevats, 
coincideix amb el fet que també són els que tenen 
més representació i més treballadors. 
Referent a la població no activa, cal anomenar que 
2.401 persones són jubilats i pensionistes (47%) i 
l’altre gran grup amb 1.838 persones són els escolars 
i estudiants (36%). 
Els altres grups amb menor representació són els 
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Figura 144: Distribució dels aturats per sectors d’activitat. Any 2004 

Figura 142: Localització de l’ocupació. Any 2001 

Figura 143: Evolució de la taxa d’atur a Ripoll 
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incapacitats permanents amb un 6%, els que realitzen feines de la llar amb un 7% i els que es troben en 
altres situacions amb una representació del 4%. 
 
4.4. Anàlisi del sector primari 
 
4.4.1. Agricultura 
 
En primer lloc, cal recordar que actualment el sector primari a Ripoll no té tanta rellevància com altres 
sectors. La representació d’aquest es troba al voltant del 2% de la població ocupada a l’any 2001, és a 
dir, 93 persones ocupades entre ramaderia i agricultura. 
 
Per determinar el funcionament i l’organització del sistema agrari al municipi de Ripoll, s’han pres les 
dades del Cens Agrari de 1999 realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya juntament amb el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
És interessant remarcar que les dades del Cens les han proporcionades els propietaris i que és possible 
que en algun cas es produeixin variacions en les dades de superfície i siguin menors a les existents 
degut a la no declaració d’alguns terrenys per part dels propietaris.  
 
Segons el Cens, al municipi de Ripoll a l’any 1999 hi havia una superfície agrària total de 6.135 ha, i 
tenint en compte l’evolució, ha disminuït un 7,3% respecte la superfície que hi havia a l’any 1989. 
Aquesta reducció de la SAU es deu bàsicament a la important davallada de la superfície ocupada per 
terres llaurades però compensat en part per l’augment de l’àrea de pastures. Cal esmentar que el terreny 
forestal cada cop és més ampli, arribant a duplicar-se en 10 anys. A la següent taula es mostra la 
distribució de la superfície agrària. 
 

 SAU 

Any Terres llaurades Pastures permanents Total SAU 

Terreny 
forestal Altres TOTAL

1999 114 1592 1706 4123 306 6135 

1989 497 1343 1840 2735 591 5166 

1982 269 612 881 3166 1240 5287 
 

 
A partir de la taula, s’observa que les pastures 
permanents tenen una gran representació entre la 
superfície agrícola utilitzada (26% del total). Malgrat 
tot, l’àrea forestal representa el 67% amb 4.123 ha a 
l’any 1999. Les dades indiquen que les àrees 
agrícoles s’utilitzen més per a finalitats ramaderes i 
no per als conreus. 
 
A la taula següent, en la que es mostra la distribució 
de la SAU, s’observa que en les terres llaurades tan 
sols hi ha conreus herbacis (incloent-hi guaret i 
hortes familiars) distribuïts en 31 explotacions. Al 
municipi de Ripoll no s’ha detectat la presència de 
cultius de plantes llenyoses. D’aquests tipus de 
conreus, hi ha 113 ha de secà distribuïdes en 22 explotacions i 27 ha de regadiu que pertanyen a una 
sola explotació. Per altra banda, les pastures permanents són totes de secà. 
 
Comparant amb la taula anterior, s’observa que en aquest cas les pastures permanents es troben 
desglossades i es mostra una categoria anomenada altres que indiquen terres no incloses en la rotació 
de cultius i es dediquen de forma permanent a la producció de cultius herbacis. 
 
 
 
 
 

Taula 86: Distribució de la superfície agrària a Ripoll (ha).
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A continuació es mostra una taula amb el nombre d’explotacions i la superfície censada i una gràfica on 
es comparen les superfícies que ocupen cadascuna. Segons aquestes dades s’aprecia que tan sols 1 ha 
del municipi s’explota sense terres. També s’observa de manera general, la tendència a reduir el nombre 
d’explotacions i la superfície a un ritme notablement ràpid. Les explotacions amb ramaderia han reduït el 
seu nombre d’explotacions però pel contrari han augmentat la seva superfície gairebé 4 vegades des de 
1982 fins a 1999. 

 

 Sense terres Amb ramaderia Sense ramaderia Amb altres terres Amb SAU Total 

Any ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. Ha 

1999 1 36 5863 2 272 38 4428 37 1.706 39 12.270

1989 4 74 3502 40 1664 66 3326 100 1.840 118 10.336

1982 0 64 1352 106 3935 92 4406 125 881 170 10.574

 
En el cas de les explotacions sense ramaderia, la 
disminució es produeix a un ritme accelerat de tal 
manera que les explotacions han minvat juntament amb 
la seva superfície, que s’ha reduït un 93% des de 1982. 
 
El cas que es dóna amb les categories d’altres terres i 
SAU són similars pel fet que el nombre d’explotacions 
es redueix però la superfície ocupada per aquest tipus 
d’explotacions segueix essent aproximadament la 
mateixa o fins i tot augmenta. 
 
La gràfica de superfície censada per explotacions, 
mostra com les terres amb ramaderia tenen un gran pes i 
una representació del 47,7%. Les terres que no tenen 
ramaderia suposen un 2,2%. Les terres amb SAU tenen una representació del 14% i una superfície de 
1.706 ha. Finalment, les altres terres tenen un pes important juntament amb la ramaderia amb una 
representació del 36%.  
 
Tenint en compte el nombre i les dimensions de les explotacions, s’observa que 13 de les explotacions 
tenen una superfície d’entre 100 i 200 ha. Hi ha 8 explotacions de 200 o més ha que ocupen la meitat de 
la superfície total (3.744 ha). S’observa que a nivell general, els terrenys solen presentar una distribució 
d’entre 20 i 200 ha. 

 Herbacis Pastures permanents Altres

Explotacions 31 33 28 

Superfície (ha) 114 937 655 

Taula 87: Aprofitaments de la SAU. 1999
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Figura 148: Superfície censada de les explotacions (ha). 1999

Taula 88: Nombre d’explotacions i superfície (ha) censada a Ripoll. 1999
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Pel que fa a les personalitats jurídiques dels titulars de les explotacions, cal anomenar que 37 
explotacions pertanyen a persones físiques i disposen d’una superfície de 5.863 ha de les quals 1.699 
són superfície agrícola utilitzada (SAU). Una de les explotacions pertany a una societat i té una extensió 
de 154 ha, de les quals no n’hi ha cap hectàrea que sigui SAU. També hi ha una altra explotació que 
pertany a una entitat pública amb una superfície de 118 ha de les quals 8 ha són SAU. 

 
 
 
 
 

 
Tal com es mostra a la taula de dades de tipus de producció i superfície durant el 2004 a Ripoll, els 
cultius de secà com poden ser els cereals, els farratges o els tubercles ocupen un 2,9 %, percentatge 
inferior al ocupat per les zones de prats, bosc cobert o els erms de pastura (97,1%). 
 

Tipus de producció  Superfície (ha) 

Cereals 42 

Farratges 70 

Tubercles 1 

Prats 1985 

Bosc cobert 809 

Erms pastura 923 

 
Tenint en compte l’evolució que han sofert els conreus al llarg del període comprés entre 1982 i 2004 
que es mostra a la taula següent, s’observa que totes les explotacions han reduït gradualment les seva 
extensió tot i experimentar un lleuger creixement del 1999 al 2004. Els conreus que al 1999 ocupaven 
més superfície era la destinada a cultivar herbàcies amb l’objectiu de produir farratges, degut a què la 
ramaderia és important a tota la comarca. Aquesta tendència es manté al 2004. 

 
  1982 1989 1999 2004* 

  Explotacions Superfície 
(ha) Explotacions Superfície 

(ha) Explotacions Superfície 
(ha) 

Superfície 
(ha) 

secà 49 122 44 168 7 32 - 

regadiu 0 0 1 10 0 0 - 
Cereals 

per a gra 
total 49 122 45 178 7 32 42 

secà 1 1 14 4 0 0 1 

regadiu 0 0 0 0 0 0 0 Patates 

total 1 1 14 4 0 0 1 

secà 69 124 55 284 16 68 - 

regadiu 0 0 1 5 0 0 - 
Conreus 
farratges 

total 69 124 56 289 16 68 70 

secà 38 15 20 26 0 0 - 

regadiu 0 0 2 1 6 1 - Hortalisses 

total 38 15 22 27 6 1 0 
 
 
 

 

 Persona física Societat Entitat pública 

Explotacions 37 1 1 

Superfície (ha) 5863 154 118 

SAU (ha) 1699 0 8 

Taula 89: Personalitat jurídica del titular 

Font: IDESCAT 

Taula 90: Superfícies i produccions agrícoles a Ripoll. 2004 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

Taula 91: Evolució dels tipus de cultiu a Ripoll. 

Font: IDESCAT i *Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
281 

 

4.4.2. Ramaderia 
 
Segons les dades del Cens Agrari de 1999 es té 
constància que hi havia 115 explotacions de 
diferents espècies. Les que tenien més rellevància 
eren els bovins tot i què en aquell any varen patir 
una davallada important. Com a segona espècie 
més destacada en les explotacions s’hi trobava 
l’aviram que havia tingut una gran importància a 
l’any 1989 però al 1999 tornen a disminuir el 
nombre d’explotacions ramaderes d’aquesta 
espècie. En tercer lloc es trobaven les conilles 
mares, que varen experimentar un gran creixement 
des de 1982 fins a 1989 i que, de la mateixa 
manera que els bovins i l’aviram, al 1999 es redueix 
el nombre d’explotacions.  
 
Pel que fa a les representacions de cada tipus 
d’explotació respecte del total al 1999, tal i com 
s’observa en la figura cal esmentar que les dues 
espècies predominants representen la meitat de les 
explotacions: els bovins (24%) i l’aviram (24%). 
 
Actualment, el boví es troba en un procés en que 
està incrementant l’explotació per a l’obtenció de 
carn i s’està reduint el boví per a la producció 
lletera. Aquest fet es veu influenciat per la creació 
de la Indicació geogràfica protegida de la Vedella 
dels Pirineus Catalans. Tota la comarca juntament 
amb altres de pirinenques i pre-pirinenques es troben emparades per aquesta indicació geogràfica. A 
més, degut a què un dels requisits és que la criança es dugui a terme a l’aire lliure i en règim extensiu o 
semiextensiu amb una alimentació basada en les pastures, fa de Ripoll i de la comarca sencera un indret 
ideal per a potenciar aquest tipus d’explotacions. 
 
A continuació es mostra l’evolució del nombre d’explotacions i dels caps per espècie que hi havia a Ripoll 
en el període de 1982 a 1999: 

 Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins 
Any explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps

1999 28 1.342 8 1.123 8 148 15 2.439 28 12.126 19 258 9 48 

1989 50 992 11 1.838 15 186 38 1.359 57 1.393 49 273 25 106 

1982 53 578 9 902 5 33 30 1.094 25 458 13 109 22 28 

 
La tendència general que tenen les explotacions és a disminuir, no obstant això el nombre de caps de les 
diverses espècies ha augmentat. Aquest procés es deu a què cada cop les explotacions són més 
intensives i tenen capacitat per a més caps de bestiar juntament amb el fet que es necessita menys 
personal per a la mateixa explotació degut a la incorporació de noves tecnologies. 
 
S’observa clarament que en els bovins l’increment del nombre de caps és inversament proporcional al 
nombre d’explotacions. En el cas de l’aviram, en el darrer període, les explotacions s’han reduït a la 
meitat però el nombre de caps s’ha multiplicat per 10. Per contra, hi ha altres espècies de les que el 
nombre de caps minva al mateix ritme que el nombre d’explotacions degut a què no són aptes per a una 
ramaderia de tipus intensiu o bé perquè els rendiments que proporcionen no són tan elevats com en el 
cas dels equins. 
 
Les proporcions classificades per unitats ramaderes es mostren a la figura. El grup més important és el 
boví amb una representació de gairebé la meitat del total. En segon lloc, els porcins tenen un pes d’una 
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Figura 151: Distribució de les explotacions a Ripoll. 1999

Taula 92: Evolució del nombre d’explotacions i del nombre de caps per espècie a Ripoll.
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Figura 152: Distribució de les espècies segons les unitats 
ramaderes procedimentals. 1999 
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tercera part, i la resta queda repartida entre els altres tipus d’espècies, de les que cal destacar l’aviram 
amb un 8,3 %. 
 
A la taula següent es mostren les tendències que 
duen les diferents espècies ponderades per unitats 
ramaderes (UR) des de 1982 fins a 1999. 
Cal tenir en compte que per tal d’obtenir les unitats 
ramaderes es multipliquen el nombre de caps de 
cada espècie per un coeficient determinat per tal de 
presentar les dades amb una mateixa unitat 
d’equivalència. 
Les unitats ramaderes que han augmentat són les 
de porcí, les d’aviram i les de boví, mentre que les 
d’equins s’han vist reduïdes  

 
La tendència general de les diferents espècies és a 
incrementar el nombre de caps com s’observa 
clarament en el cas dels bovins, els porcins i 
l’aviram. Per altra banda, els ovins i els equins 
(en menor grau) han patit una davallada en els 
darrers 10 anys d’estudi. El cabrum i les conilles 
mares segueixen una tendència constant amb un 
lleuger increment. 
 
Referent al nombre d’unitats ramaderes per 
hectàrea, a la taula següent es mostra que a 
mesura que augmenten les UR, la SAU 
destinada a pastures també va incrementant 
perquè es necessiten més terreny per a les 
pastures.  

 
D’aquesta manera, s’observa que al 1982, la relació entre els dos paràmetres era elevada (1,46 UR/ha), 
al cap de 7 anys, s’incrementen els terrenys destinats a pastures, ja sigui per aclarides de forests o per 
canvis d’usos de terres llaurades, amb el que s’aconsegueix disminuir la relació fins a un valor proper a 
1. Al cap de 10 anys, el valor ha tornat a incrementar degut a la generalització que s’ha produït de les 
explotacions intensives i al conseqüent augment del nombre de caps de bestiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins 

Any explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR explot. UR 

1999 37 2043 28 999 8 112 8 15 15 705 28 169 19 5 9 38 

1989 78 1443 50 773 11 184 15 19 38 379 57 20 49 4 25 64 

1982 63 894 53 493 9 90 5 3 30 283 25 6 13 2 22 17 

 SAU total (ha) SAU de pastures permanents (ha) Unitats ramaderes UR / ha 

1999 1.706 1.592 2.043 1,28 

1989 1.840 1.343 1.443 1,07 

1982 881 612 894 1,46 

Figura 153: Evolució de les unitats ramaderes a Ripoll.
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4.4.3. L’explotació de boscos 
 
El municipi de Ripoll disposa d’una gran extensió de forests de manera que la coberta forestal ocupa 
6.797,4 ha i que representen un 79,4% del territori. També cal esmentar que aquesta superfície es manté 
sense grans variacions des de fa 15 anys. Tenint en compte que a Ripoll tan sols hi ha un bosc públic 
que ocupa 30 ha, les altres 6.767,4 ha són propietat privada (99,6%). 
Amb tal extensió de boscos, és important que les propietats privades disposin de Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o bé Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) per tal de gestionar 
adequadament aquestes masses i determinar unes pautes per als seus aprofitaments. 
 
4.4.3.1. Boscos de propietat pública 
 
El boscos de propietat pública presents a Ripoll estan representats per una fageda calcícola (Fagus 
sylvatica) als Emprius de Llaers (G-84) amb una superfície de 30 ha gestionades pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i propietat de l’Ajuntament de Ripoll. A diferència d’altres boscos d’utilitat 
pública de la comarca, aquest no disposa de cap tipus de certificació forestal. 
 
4.4.3.2. Boscos de propietat privada 
 
A la comarca hi ha 67.258 ha de forests privades, de les quals 23.627 ha tenen 134 PTGMF i 62,52 ha 
estan gestionades per quatre PSGF. Les forests privades a la comarca representen un 79,4% del total de 
boscos. 
 
Concretament a Ripoll, hi ha 11 PTGMF que suposen la gestió de 1.404,81 ha (20,6% de la superfície 
forestal) i no hi ha cap parcel·la que es gestioni amb Plans Simples de Gestió Forestal. 
 
Un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és un document d’ordenació forestal per als boscos privats en 
el que es programen una sèrie d’activitats de treball per a la gestió i la millora en un termini màxim de 30 
anys. Són d’iniciativa privada i els ha d’aprovar el Centre de la Propietat Forestal. 
 
El Pla Simple de Gestió Forestal és aplicable per a finques de menys de 25 ha i que permet planificar a 
mitjà i llarg termini unes actuacions de millora per a les finques. 
 
A la taula següent es mostren les finques gestionades, la seva extensió i la data d’aprovació: 

 
Número de PTGMF Superfície ordenada (ha) Finca Data aprovació 

426 375,57 El Bofí 08/10/97 

657 173,57 Mas Garona 03/09/98 

1161 138,41 Clarella 26/06/01 

1631 128,67 l'Estiula del Serrat 28/11/02 

2006 76,79 Ferrer 27/11/03 

2033 47,8 Estiulella 18/12/03 

2182 41,98 El Ginebret 27/05/04 

2183 57,7 La Marinyosa 27/05/04 

2185 68,77 Les Fosses 27/05/04 

2239 183,12 Vilardeno 30/09/04 

2481 112,43 Can Falguera 17/03/05 

TOTAL Superfície 1404,81   

 

Taula 95: Finques gestionades per Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a Ripoll 

Font: Centre de la Propietat Forestal
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4.4.4. Activitats extractives 
 
Al municipi de Ripoll es varen dur a terme diversos tipus d’activitats extractives: les que es troben en 
domini públic hidràulic que es dedicaven a l’extracció d’àrids (graves) i les guixeres. Actualment, totes les 
activitats extractives del municipi estan finalitzades. 
 
Les que es trobaven en zones de domini públic hidràulic probablement són les que comportaven un 
impacte ambiental més elevat degut a l’afectació de les aigües del riu i als talls al territori que comporten 
aquests tipus d’activitats. Actualment, totes les activitats localitzades en zones de domini públic hidràulic 
han finalitzat la seva activitat però malauradament moltes d’aquestes finques han quedat sense 
restaurar. 
 
A continuació es mostren les diverses finques on es realitzaven activitats extractives en zones de domini 
públic hidràulic i que ja han finalitzat: 

 

Nom Expedient Normativa Empresa Recurs Tipus de 
permís 

Situació 
actual 

Estat de 
tramitació 

Freser - Presa 
Noguera 93/59 Llei 29/1985 

d'Aigües 
ICART PUJOL 
SALVADOR Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 

finalitzada 
Resolta i 

amb fiança 
Extracció al riu 

Freser - 
Campdevànol 

99/24 Llei 29/1985 
d'Aigües 

CONFORSA OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES, SA Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 

finalitzada Informada 

Ter - Casc urbà 92/16 Llei 29/1985 
d'Aigües 

AJUNTAMENT DE 
RIPOLL Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 

finalitzada Resolta 

Ter - Sant Quintí 98/03 Llei 29/1985 
d'Aigües ARIDS SANJAUME, SA Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 

finalitzada Informada 

Ter - La corba 97/10 Llei 29/1985 
d'Aigües 

SANJAUME MORERA, 
JOSEP Graves Autorització 

d'explotació 
Activitat 

finalitzada Resolta 

Referent a les activitats extractives abandonades és necessari comentar que n’hi ha moltes guixeres del 
terme municipal que després de realitzar l’explotació es varen abandonar i fins i tot algunes s’han 
convertit en abocadors de residus incontrolats.  
Segons la taula següent, al municipi hi ha 4 finques abandonades, 3 de les quals corresponien a 
extraccions de guix en zones boscoses.  

Nom Codi Recurs Volum (m3) Grau d'autorecuperació Ús anterior prioritari 

Can Fontcoberta 256-317 Guix 18.263 Molt alt Bosc natural de coníferes 

Quintans de Caselles 256-316 Argiles 66.666 Molt alt Bosc natural mixt 

Quintans de Can Pol 256-315 Guix 24.214 Baix Bosc natural de coníferes 

l'Hostalot 256-314 Guix 124.552 Baix Bosc natural mixt 

Fent referència a l’impacte que produeixen 
aquestes activitats, cal afegir que hi ha 
determinades explotacions que encara estan en 
actiu i que es troben fora dels límits municipals 
que afecten al terme degut a l’efecte 
d’arrossegament de les aigües. Aquest és el cas 
de la gravera de la Tolosa de Vallfogona de 
Ripollès que té una extensió de 63.854,761 m2 i 
de la qual es realitza una explotació amb un 
programa de restauració integrada. 
 
 

Taula 96: Activitats extractives en domini públic hidràulic

Taula:97 Activitats extractives abandonades

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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4.5. Anàlisi del sector secundari 
 
4.5.1. Nombre i tipus de indústries per sectors d’activitat 
 
El sector secundari era, després del sector serveis, el 
que tenia més gent ocupada a l’any 2001 amb 2.072 
persones. 
 
Tal i com s’observa a la gràfica, la majoria 
d’establiments d’empreses del sector industrial es 
dedicaven a la transformació de metalls (42,4%) i una 
part important es dedicava al tèxtil i la confecció 
(16,8%). No s’ha d’oblidar que a la comarca, aquests 
sectors han estat molt importants en el seu 
desenvolupament econòmic i tecnològic des de l’Edat 
Mitjana. A nivell comarcal, el Ripollès forma, 
juntament amb la Garrotxa i el Berguedà, el que es 
coneix com arc industrial de muntanya recolzat en 
l’eix Fluvià–Ter-Llobregat. 
 
A les reiterades crisis que han patit els dos subsectors, 
i malgrat la tendència favorable que semblava dur en el darrera període, cal destacar el tancament de 
nombroses empreses en els darrers anys. Aquest és el cas de les empreses que varen tancar a l’any 
2005: La Preparación Téxtil amb 300 treballadors i Filatures Noguera amb una plantilla d’entre 40 i 50 
treballadors.  
Cal tenir en compte que aquesta disminució de la importància del sector no es reflecteix en dades 
recopilades d’anys anteriors. 
 
Un dels altres sectors que té una representació destacada és el de l’edició i els mobles (14,4%). Els 
altres subsectors industrials tenen aproximadament uns valors d’entre el 5 i el 7%. 
 
4.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials 
 
Tots els polígons industrials de Ripoll es troben a les afores del municipi. Bàsicament es tracta de 
polígons amb naus de petita i mitjana empresa tot i que també hi ha les grans empreses com poden ser 
Soler i Palau S.A., Fundicions JAP S.L. i moltes de les colònies que van estar actives durant anys. 
 
La ubicació dels polígons es divideix bàsicament en dues zones concretes:  
 

⇒ Zona nord-est: sortint de Ripoll en direcció a Sant Joan de les Abadesses per la carretera de 
Sant Joan (C-26) es localitzen els polígons d’Estamariu, i el polígon industrial de Mas d’en Bosch 
al nord del Ter. El polígon dels Pintors es troba al costat sud del Ter (on hi ha la Deixalleria) i es 
pot accedir des del polígon Mas d’en Bosch o des de Ripoll agafant la Ronda Mas d’en Bosch. 
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Figura 155: Establiments d’empreses industrials per branques 
d’activitat. Any 2002 

Font: IDESCAT 

Figura 156: Mapa de polígons industrials zona Est de Ripoll 
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Zona nord-oest: sortint de Ripoll en direcció a Campdevànol per la C-17, hi ha els polígons de 
Rocafiguera i més a prop de Campdevànol que de Ripoll hi ha el polígon industrial Casanova de Baix 
on es troba l’empresa Fundicions JAP S.L. 
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Figura 157: Mapa dels polígons industrials de la zona Oest de Ripoll 

Font: Elaboració pròpia a partir de mapes de l’ICC 
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4.5.3. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental 
 
4.5.3.1. Incidència sobre la contaminació atmosfèrica 
 
Degut a què la majoria de indústria que hi ha a Ripoll es dedica a la transformació de metalls, al sector 
tèxtil i al subsector de l’edició i els mobles juntament amb que el nombre d’empreses no és elevat, es 
considera que el municipi té unes emissions moderades de gasos a l’atmosfera. 
 
Pels tipus d’activitats industrials que hi ha, cal esperar unes emissions de gasos de combustió 
procedents de les calderes de la indústria tèxtil, dels processos de transformació de metalls i del 
transport. A partir d’aquesta primera aproximació, les empreses que tinguin major incidència sobre 
l’atmosfera seran les que tinguin major nombre de focus emissors i major volum anual d’emissions. 
 
La majoria de focus emissors esmentats anteriorment estan inclosos al Catàleg d’Activitats 
Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) i per tant estan subjectes a un control per part d’un 
Organisme de Control Ambiental (OCA) i a registrar els seus focus emissors. 
 
D’acord amb les dades facilitades pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya hi ha 2 empreses 
inscrites en el CAPCA i un total de 18 focus emissors donats d’alta. 
 

Taula 98: Empreses de Ripoll incloses en el CAPCA 
Empresa Nombre de focus emissors Codi 

Fundicions JAP S.L. 1 4C3 
Soler & Palau S.A. 17 4C3 

Font: Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera 
 
A la taula s’observa que gairebé tots els focus emissors provenen de l’empresa Soler & Palau dedicada a 
la transformació de metalls per a l’obtenció d’aparells de ventilació. A la taula següent es descriu l’origen 
dels focus emissors: 
 

Taula 99: Relació de focus emissors i tipus d’emissions a Ripoll 

Focus emissors Nombre de focus emissors 
Forns 2 
Calderes 2 
Cremadors 3 
Injectors alumini 5 
Cabines de pintura 2 
Impregnadores 2 
Granalladores 1 
Extracció banys cataforesi 1 

Font: Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera 
 
Un dels forns pertany a l’empresa Fundicions JAP S.L., mentre que tots els altres focus emissors són de 
l’empresa S&P. 
 
Les emissions a l’atmosfera per part de les activitats industrials es troben descrites a l’apartat 3.6 
Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions. 
 
4.5.3.2. Incidència per la producció de residus 
 
Segons les dades obtingudes de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el volum de residus 
industrials declarats a l’any 2004 a Ripoll va ser de 8.660 tones de les quals 8.215 Tn (95%) es 
classificaven com a residus no especials i 445 tones (5%) tenien classificació de residus especials. No hi 
havia cap residu classificat com a inert. Segons aquestes dades, la incidència de residus perillosos al 
municipi no és gaire elevada, ja que el 95% dels residus es consideren no especials. 
 
Els metalls representen el grup de residus generats més nombrós amb un 56,3%. Aquest fet és degut a 
la importància que té la indústria metal·lúrgica a la zona. 
 
En segon lloc, els llots de depuració representen un 10,5%. Els plàstics representen un 9% del total de 
residus generats i l’últim grup que és representatiu és el de residus varis (6,6%). La resta de residus 
tenen menor importància degut a què el seu pes respecte del total es troba per sota del 5%. 
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Pel que fa al tipus de tractament que reben els residus, a la gràfica s’observa que la valorització externa 
és el més destacat amb un 88%. Aquests residus són gestionats adequadament per gestors autoritzats 
de la Junta de Residus.  
 
Un 7% dels residus es dipositen controladament i un 4% s’eliminen amb el tractament fisicoquímic o 
biològic de la depuradora. 
 
Cal tenir en compte que aquestes dades les proporcionen els propis productors de residus en la seva 
declaració anual, de tal manera que la seva fiabilitat no és absoluta. 
 

 
4.5.3.3. Incidència per la producció d’aigües residuals 
 
A Ripoll hi ha 44 empreses obligades a realitzar la 
Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua ja 
sigui per la tipologia de les activitats que 
desenvolupen o pels grans volums d’aigua que 
consumeixen. Cal afegir que els volums els declaren 
els propis consumidors i que no totes les activitats 
estan obligades a realitzar la declaració. 
 
Segons la gràfica s’observa que el major consum 
d’aigua es realitza per part de les empreses 
metal·lúrgiques, amb una representació d’un terç del 
total. En segon lloc, les empreses càrniques amb un 
23% i en tercer lloc el tèxtil (9%). El consum total 
d’aigua declarat és de 121.666 m3/any. 
 
La procedència de part de l’aigua que consumeixen 
els sectors i subsectors de la construcció, 
metal·lúrgica, tèxtil i fusta és de fonts pròpies. 
Concretament, el 56,1% dels consums total prové 
d’aquestes fonts. El volum que representa el consum 
anual de les fonts pròpies és de 119.626 m3/any. 
 
Referent als abocaments d’aigües industrials, segons 
es representa a la figura, s’observa que la majoria 
dels abocaments (49%) prové de la fabricació de 
màquines i eines. En segon lloc la forja i l’estampació 
amb una representació del 37%. En aquest cas, la 
càrnica, malgrat el seu elevat consum, els 
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abocaments tan sols representen l’11%. El sector tèxtil i el de fabricació de material per a la construcció 
disposen d’una representació més minoritària (3 i <0,1% respectivament). El volum total que representen 
els abocaments és de 225.752,8 m3/any. 
 
4.5.3.4. Incidència per sorolls 
No s’han detectat incidències per sorolls degut a les activitats industrials a Ripoll. Els polígons industrials 
tenen una localització relativament apartada del nucli urbà. Els únics problemes poden ser deguts a 
activitats de petites empreses de l’interior del municipi com tallers, bars musicals, ... però no es té 
constància de cap queixa.  
 
Segons el mapa de capacitat acústica aprovat del municipi (veure apartat 3.7. Soroll), els polígons 
industrials són els que presenten unes sensibilitats acústiques més baixes. Aquest fet s’accentua en els 
polígons de Mas d’en Bosch i els Pintors, el d’Estamariu i el d’Agafallops localitzat al sud del nucli urbà.  
 
4.5.4. Incidència i riscos associats a les indústries 
El risc ambiental existent al municipi ve donat principalment per algunes de les activitats industrials que 
s’hi duen a terme i es poden classificar en: 

⇒ Risc d’incendi ocasionat per activitats industrials i la proximitat de zones boscoses al municipi.  

⇒ Contaminació de les aigües degut a la activitat agrícola i ramadera malgrat la seva importància al 
municipi sigui poc rellevant. 

⇒ Transport de mercaderies perilloses: degut a les activitats industrials.  
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4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 
 
4.6.1. Caracterització del sector terciari 
 
A Ripoll, les empreses que pertanyen el sector serveis (tant els que són de comerç al detall com els que 
no) tenen una representació del 62,4% respecte les 1011 activitats econòmiques del municipi.  
 
Referent a la ocupació de cada subsector dels serveis cal anomenar que dóna feina a 2.855 persones. 
S’observa a la figura que el major nombre d’ocupats es troba en el comerç i la reparació (23%), en segon 
lloc, la construcció representa el 17% del total d’ocupats. Després d’aquests dos grups majoritaris, hi ha 
altres com la sanitat, l’educació, l’administració pública o les immobiliàries, que representen un 9% 
cadascun. Finalment, hi ha els grups minoritaris com poden ser el transport i les comunicacions, 
l’hostaleria, la mediació financera, el personal domèstic o altres tenen una presència més discreta dins 
del sector en quant a nombre d’ocupats.  
 

4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial 
 
L’oferta comercial a Ripoll té una representació del 26% respecte el total d’activitats en quant a nombre 
d’establiments. Dins d’aquest sector, el subsector més important és el dels productes alimentaris amb 96 
establiments i una proporció del 37,2%, en segon lloc es troba el subsector que es dedica a la roba i al 
calçat amb 50 establiments i una representació propera al 20%. Com a tercer grup més representatiu 
(15,5%) hi ha els comerços no classificats en altres apartats (NCAA). Els altres establiments de comerç 
al detall tenen una representació menor al 10 %. 
 
4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i dels hàbits de consum de la població 
 
Tal com s’observa, la majoria d’establiments es 
dediquen a oferir productes bàsics a la població. 
Aquest fet respon també a la necessitat dels petits 
nuclis dels voltants de Ripoll d’adquirir productes 
bàsics, ja siguin alimentaris o de roba i calçat o 
altres productes de primera necessitat. Cal tenir en 
compte que gairebé la meitat de la població es 
troba a Ripoll, i també la meitat de la seva activitat 
comercial. 
De la mateixa manera que aquests petits nuclis 
cobreixen les seves necessitats a la capital de 
comarca, altres municipis propers, com Vic, actuen 
de la mateixa manera.  
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Figura 162: Ocupats majors de 16 anys per branques d’activitat a Ripoll. Any 2001 
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Un indicador molt emprat en aquest tipus d’anàlisi és la proximitat de l’oferta comercial, es tracta de la 
relació entre el nombre d’establiments als detall destinats a l’alimentació entre la població total del 
municipi. A Ripoll, hi ha un total de 96 establiments destinats a la venta de l’alimentació, el que dona un 
resultat de 0,9% amb data de 2005. Aquesta dona una idea de l’estructura urbana i l’accessibilitat als 
comerços. 
 
 
4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 
 
Pel que fa als establiments d’empreses de 
serveis s’observa que el grup amb més 
establiments són els que es dediquen a oferir 
serveis personals (129 establiments) que 
representen el 34,6% del total d’establiments i 
en segon lloc es troba l’hostaleria amb 81 
establiments i una proporció del 21%. L’oferta 
dels allotjaments es veu complementada amb la 
restauració també inclosa en aquests 81 
establiments. 
 
El fet que l’hostaleria sigui important és degut a 
l’empenta que se li ha donat a l’oferta turística 
de la zona, tant a l’hivern amb la temporada 
d’esquí com la resta de l’any amb el turisme 
rural que creix a un ritme considerable. 
 
El creixement es veu recolzat per la publicitat de la marca turística “Pirineus” creada a partir d’un conveni 
entre el Departament de Política Territorial, Turisme de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA i el Conselh Generau dera Val d’Aran. 
 
El tercer subsector més important dels serveis és el del transport i les comunicacions del qual existeixen 
48 establiments amb una representació del 13%. El comerç a l’engròs té una representació al mateix 
nivell que el sector de transport i comunicacions. La resta de subsectors corresponents a les 
immobiliàries, els serveis a empreses i la mediació financera tenen uns valors proporcionals menors al 
10%. 
 
4.6.5. Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i esportius 
 
La comarca es troba dins la marca turística Pirineus juntament amb l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el 
Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, la Val d'Aran i l'Alt 
Empordà amb l’objectiu de consolidar un model turístic per a totes les comarques dels Pirineus catalans. 
 
A continuació es mostra una taula amb el nombre de places turístiques que hi ha en els diversos tipus 
d’allotjament al municipi de Ripoll: 
 
Taula 100: Oferta turística a Ripoll.2006 

TIPUS ESTABLIMENT NOM Nº HABITACIONS (bungalows i mobil home 
en càmpings) TOTAL PLACES 

Càmping 1ª Càmping del Ripollès 1masia10pax,4hb doble,2 habitacions triples 634 
Càmping 2ª Solana del Ter 4 B 336 

TOTAL PLACES CÀMPING 970 
Turisme Rural M-CP L'Hostal de la Creu 1 casa 5 
Turisme Rural ARI El Mir 1 apartament i 6 habitacions 20 
Turisme Rural ARI La Serra del Boix 2 apartaments 12 

TOTAL PLACES TURISME RURAL 37 
Apartaments turístics Mas Isoles 1 casa de 7 habitacions 20 

TOTAL PLACES APARTAMENTS TURÍSTICS 20 
Hotel 3* Hotel la Solana del Ter 39 habitacions 75 

Pensió ** La Trobada 22 habitacions 50 

Pensió * Ca la Paula 6 hab.2llits,2 hab.3llits,3 habitacions 1 llit 21 

Pensió * Hostal del Ripollès 8 habitacions 18 
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TOTAL PLACES HOTELERIA 164 

  TOTAL PLACES TURÍSTIQUES 1.191 
Font: Consorci Ripollès Desenvolupament 
 
Segons les dades de la taula, s’observa que el 81% de les places turístiques del municipi de Ripoll 
corresponen als càmpings, un allotjament assequible per gran part de la població estacional. En segon 
lloc, les places hoteleres representen el 13,7% repartides en 4 establiments, entre els quals hi ha un 
hotel de 3 estrelles. El turisme rural té una representació del 3%, amb tres establiments. Finalment, els 
apartaments turístics tenen una representació de l’1,7% respecte el total de places i es troben en un sol 
establiment. 
 
Per a determinar el nombre de llits del municipi destinats al turisme, s’han de sumar totes les places 
excepte les de càmping, amb el que s’obtenen 221 llits. 
 
El total de places turístiques a Ripoll representa el 10,7% de les places turístiques de tota la comarca.  
 
Al municipi de Ripoll, existeixen 0,1 places turístiques, per cada habitant, dada mínima si es compara 
amb altres municipis de la comarca que poden arribar a les dues places turístiques per cada habitant. 
 
Cal esmentar que malgrat el turisme rural no sigui el més important en quant a nombre de places 
turístiques, darrerament és el més atractiu en zones on el medi natural té una gran importància i que 
aquest tipus de turisme es troba en fase d’expansió. 
 
Pel que fa a l’oferta turística, a la taula següent es mostren algunes de les activitats que es poden 
realitzar al municipi i l’establiment que les organitza: 
 

Taula 101: Oferta d’activitats turístiques a Ripoll. 2006 
Tipus activitat Nom establiment 

Guies culturals Guiatges del Ripollès 

Guies de natura Tornasol Aventura 

Aventura Tornasol Aventura 

BTT Tornasol Aventura 

Tir amb arc Serra de Llaés 

Museus Museu etnogràfic 

 Scriptorium 
Font: Consorci Ripollès Desenvolupament 

 
Amb aquesta oferta d’activitats es potencia el coneixement del medi natural i es contribueix a la 
sensibilització de la població estacional. 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament té previstes diverses propostes de projectes per tal de potenciar 
diferents aspectes potencialment turístics de la comarca en general. Els projectes es basen en 5 eixos 
d’acció:  
 

- Turisme cultural 
- Patrimoni industrial 
- Foment d’actius turístics 
- L’adequació turística del pla de mobilitat  
- Estudis de natura.  

 
Alguns dels projectes són els que es comenten a continuació: 
 
• Turisme Cultural: es tracta de projectes de caire cultural que posen en valor els orígens, la història 

i el patrimoni arquitectònic existent. Amb el projecte Terra de Comtes, que té per objectiu donar a 
conèixer els orígens de la comarca i de gran part de la cultura catalana, es va arribar a la conclusió 
que calia donar més força als arguments històrics per tal d’aconseguir una afluència turística, 
cultural i educativa adequada. Per tant, es varen determinar que els puntals del projecte Terra de 
Comte havien de ser el conjunt arqueològic del Castell de Mataplana, el conjunt monàstics de Santa 
Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses. 
 

• Patrimoni Industrial: es tracta de diversos projectes que tenen com a objectiu donar a conèixer el 
llegat històric d’una comarca basada en la indústria de les colònies. El Consorci Ripollès 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
293 

 

Desenvolupament ha format part de la comissió organitzadora de la commemoració del 150 
aniversari de les colònies industrials de Catalunya juntament amb el Museu Industrial del Ter i el 
Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya. Es té prevista l’edició del llibre “Les colònies 
industrials al Ripollès”. 
 

• La ruta de les mines: els municipis de Queralbs, Planoles, Pardines, Toses i Ribes de Freser varen 
tenir activitats mineres durant un llarg període de temps. Amb l’edició de material divers es pretén 
promocionar la ruta de les mines.  
 

• El Tren Verd: s’estan realitzant projectes relacionats amb la promoció d’un tren turístic que arribi 
fins a la Tor de Querol (Latour-de-Carol) amb l’objectiu de crear un atractiu turístic de gran 
rellevància. 
 

• Està prevista la implantació d’un Bus Turístic que recorri la comarca durant l’època estival amb 
l’objectiu d’acostar als visitants a tots els paratges i recursos turístics. Aquest projecte està inclòs en 
l’adequació turística del Pla de Mobilitat. 
 

• La promoció de la comarca com a zona turística amb la seva promoció en diverses fires de turisme 
és una via important per donar a conèixer les ofertes de la comarca com poden ser la seva 
gastronomia, la cultura, l’arquitectura romànica, les festes, les tradicions, el turisme actiu , BTT i 
cicloturisme, etc. 
 

• Dins de l’eix de Turisme de Natura hi ha previst l’estudi a llarg termini dels EIN. Per a tal objectiu es 
va crear el Consorci per a la Gestió dels EINS del Ripollès (2004). També hi ha en funcionament la 
descoberta de senders per a discapacitats fruit d’un projecte transfronterer amb el Syndicat Mixte de 
Canigou Grand Site. La promoció de la xarxa de senders Itinerànnia juntament amb les comarques 
de la Garrotxa i l’Alt Empordà. La promoció del Centre BTT del Ripollès és una de les altres 
iniciatives del Consorci Ripollès Desenvolupament i que actualment ja disposa de 18 rutes 
senyalitzades pel territori.  
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Economia principalment basada en el sector serveis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notable reducció de la taxa d’atur en els darrers anys 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El sector terciari concentra el major percentatge d’ocupats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’establiments, d’empreses i professionals 
per grans sectors d’activitat (IAE) a Ripoll. 2002 
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Sector primari en retrocés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Disminució de la superfície agrària en un 7,3% 

en el període 1989-1999. 
- Els conreus es centren gairebé en la seva 

totatlitat en el cultiu de conreus farratgers (70 
ha) i cereals per a gra (42 ha). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- El nombre d’explotacions ramaderes disminueix 
però els caps de bestiar augmenten, degut a que 
cada cop les explotacions són més intensives. 

 

Gestió dels boscos 
- La coberta forestal representa el 79,4% del territori, dels quals el 99,6% són de propietat privada 
- El 20,6% dels boscos privats de Ripoll són gestionats a través de PTGMF 
 
Activitats extractives 
- Actualment totes les activitats extractives del municipi estan finalitzades 
- Resten activitats extractives en domini públic hidràulic sense restaurar 

Sector industrial dedicat principalment a la transformació del metall 

 
 

 
 
• Els polígons industrials de Ripoll es troben a 

les afores del municipi. 
• Es tracta principalment de polígons amb naus 

ocupades per petita i mitjana empresa: 
- Zona nord-est: Per la carretera de Sant 

Joan (C-26) es localitzen els polígons 
d’Estamariu, i el polígon industrial de Mas 
d’en Bosch al nord del Ter. El polígon dels 
Pintors es troba al costat sud del Ter. 

- Zona nord-oest: Per la C-17, hi ha els 
polígons de Rocafiguera i el polígon 
industrial Casanova de Baix on es troba 
l’empresa Fundicions JAP S.L. 
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Principal activitat econòmica, el sector serveis 
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C. Indicadors 
 

Indicador: 1. Dependència econòmica exterior 

Definició: 

L’objecte d’aquest indicador és avaluar el grau de dependència exterior per raons de treball. 
Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així com la fortalesa de 
l'economia local. 

Tipus Resposta 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*
ocupadaresidentPoblació

municipialtreballaqueocupadaPoblacióexterioreconòmicaaDependènci =  

Valor actual 66% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència - 

Observacions - 

 
 

Indicador: 2. Vulnerabilitat econòmica del municipi 

Definició: 

Aquest indicador mesura la concentració de l'ocupació segons sectors d'activitat. La diversitat 
econòmica local es pot considerar un aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, ja que permet 
reduir el risc econòmic de dependre d'un únic sector d'activitat i genera estabilitat econòmica a 
mig i llarg termini. 

Tipus Estat 

Unitats Núm. d’ocupats 

Mètode de càlcul Vulnerabilitat econòmica del municipi = Quantitat de població ocupada 
per sectors 

Valor actual Agricultura-ramaderia: 93 
Indústria: 2.072 
Construcció: 484 
Serveis: 2.371 
(Any 2001) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Augment  

Observacions El sector dels serveis és el sector econòmic que concentra el major 
nombre d’ocupats, tal i com succeeix en general a la resta de la 
comarca. 
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Indicador: 3. Proximitat de l’oferta comercial 

Definició: 

Aquest indicador avalua l'oferta local del comerç minorista a partir del nombre d'establiments de 
comerç al detall d'alimentació.  

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*lim'detlim'.'Pr
totalPoblació

entacióadallalentsestabdNúmcomercialofertaldeoximitat =

Valor actual 0,9% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya  

Tendència Augment 

Observacions - 
 
 
 

Indicador: 4. Taxa d’atur 

Definició: 

Aquest indicador avalua la taxa d'atur segons la població activa. 

Tipus Estat 

Unitats % 

Mètode de càlcul 100*''
activaPoblació
aturatsdNombreaturdTaxa =  

Valor actual  

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions La taxa d'atur sobre la població activa, és un indicador estandarditzat 
que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a nivell 
comarcal i de tot Catalunya.  
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Indicador: 5. Places turístiques per habitant 

Definició: 

Aquest indicador avalua la dependència municipal al turisme 

Tipus Pressió 

Unitats Places turístiques per habitant 

Mètode de càlcul 
totalPoblació

sturístiqueplacesdeNúmthabisticesPlacesturí .tan/ =  

Valor actual 0,1 plaça per cada habitant 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Consorci Ripollès 
Desenvolupament 

Tendència Augment 

Observacions - 
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D. Diagnosi estratègica 
 
4.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIPOLL PRESENTA UN BON NIVELL D’OCUPACIÓ LABORAL 
 
Segons les dades de 2001 referents a la població de Ripoll, el 93% de la població es trobava ocupada, 
mentre que tan sols el 6% estava en situació d’atur i l’1% buscava la seva primera ocupació. El nivell 
d’atur ha estat favorable en el darrer període amb una tendència a disminuir des de fa 10 anys. A l’any 
2005 el nombre d’aturats es situa en els 378, el que mostra un lleuger increment de la taxa. 
 
La distribució d’aquesta ocupació es troba en gran part dins el sector dels serveis (47,2%), en segon lloc 
a la indústria (41,3%), la construcció (9,6%) i finalment a l’agricultura (1,9%). Del total d’empleats 
ocupats, el 67% són fixos, el 17,4% tenen contractes temporals. De la mateixa manera que els sectors 
dels serveis i l’industrial són els que disposen d’una ocupació més elevada, el nivell d’atur en aquests 
sectors també és més elevat que a la resta. 
Cal esmentar que la majoria de la gent que treballa al municipi també hi resideix (53%) i que el nivell 
d’autocontenció del municipi és elevat. 
 

 LA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA (SAU) S’ESTÀ REDUINT 
 
El terreny forestal representa el 67% de la superfície agrària del terme municipal i la seva tendència 
indica un increment continu en detriment d’altres usos com les terres llaurades, que han reduït la seva 
presència un 77% en el període 1989-1999. Pel que fa a les pastures permanents, aquestes estan 
experimentant un increment suau sense que arribi a mantenir estable la superfície ocupada per la SAU 
(terres llaurades i pastures permanents). Amb aquestes dades, s’observa que la superfície agrícola es 
destina més a la ramaderia que als conreus. També cal esmentar que els tipus de conreus predominants 
són els farratges i els cereals per a gra, els primers dels quals es destinen a l’alimentació de la 
ramaderia. 
Les explotacions de Ripoll presenten una superfície d’entre 50 i 200 ha majoritàriament i gran part 
d’aquestes es dediquen a la ramaderia (47%).  
 

 S’ESTÀ PRODUINT UNA INTENSIFICACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 
 
El boví i l’aviram sempre han estat els principals representants de les activitats ramaderes del nucli. 
Aquests dos grups, amb una representació del 50% de la ramaderia, estan experimentant una 
intensificació de les explotacions mitjançant una disminució del nombre de les explotacions però amb un 
augment de la superfície ocupada i del nombre de caps de cadascuna d’elles. El procés d’intensificació 
més acusat es detecta en l’aviram, amb un increment 12 vegades superior en el període 1989-1999.  
 
Un altre fet remarcable és el procés de substitució que presenta actualment el sector boví, que 
anteriorment s’utilitzava per la producció lletera, per dedicar l’espècie a l’obtenció de carn. La influència 
principal que ha provocat aquest canvi ha estat la creació de la Indicació Geogràfica Protegida de la 
Vedella dels Pirineus Catalans. Aquest fet també ha fet incrementar la superfície de pastures permanents 
degut als requisits. 
 

 RIPOLL DISPOSA DE 11 PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL  
 
Ripoll disposa de 11 PTGMF que gestionen 1.404,81 ha que representen el 20,6% de la superfície 
forestal municipal. Aquests plans d’iniciativa privada estableixen les actuacions que s’han de dur a terme 
als boscos per tal de realitzar una explotació i una gestió de les parcel·les. 
Ripoll només disposa d’un bosc d’utilitat pública que ocupa 30 ha: els Emprius de Llaers, que consisteix 
en una fageda calcícola i està gestionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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 LA TRANSFORMACIÓ DELS METALLS ÉS EL SECTOR MÉS REPRESENTATIU DINS EL 
SECTOR INDUSTRIAL 

 
El sector secundari és el segon pilar del món laboral de Ripoll en el que hi treballa el 41,3% de la 
població activa del municipi. El 42,4% dels establiments del sector industrial es dediquen a la 
transformació de metalls. Amb menor representació però també importants es troben els subsectors del 
tèxtil i confecció i el d’edició i mobles. Aquest elevat percentatge en la transformació de metalls es deu a 
la presència de grans empreses que es dediquen al sector i en conseqüència, l’existència d’altres petites 
empreses associades. Cal destacar que en els darrers anys, els efectes de la crisi en el sector industrial 
a Catalunya han provocat el tancament d’algunes grans empreses de Ripoll com La Preparación Téxtil i 
Filatures Noguera. 
 
Degut a la importància que presenten aquests subsectors, les principals emissions de gasos a 
l’atmosfera tindran el seu origen a les calderes de la indústria tèxtil i en els processos de transformació 
dels metalls i el seu transport. Segons les dades del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, a Ripoll hi ha 
dues empreses inscrites al CAPCA i un total de 18 focus emissors donats d’alta. 
Referent a la producció de residus sòlids, s’ha determinat que el major volum de residus correspon als 
metalls amb un total de 4875 tones anuals (56,3%). 
 

 ELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE RIPOLL ES TROBEN A LES AFORES DEL NUCLI URBÀ 
 
Els polígons més importants del nucli urbà de Ripoll es troben a l’exterior del nucli urbà, tot i que ambdós 
usos del sòl es troben en contacte. Aquesta distribució permet que els desplaçaments es puguin realitzar 
sense necessitat de vehicle i alhora, que l’afectació acústica a causa de la indústria sobre la població del 
municipi sigui menor. Al municipi hi ha dos polígons industrials importants:  
 

- la zona nord-est en direcció a Sant Joan de les Abadesses hi ha els polígons d’Estamariu i Mas 
d’en Bosch 

- la zona nord-oest en direcció a Campdevànol es troben els polígons de Rocafiguera i el de 
Casanova de Baix. 

 
En aquestes dues zones es concentren la major part de les activitats del sector industrial del terme 
municipal, que es combinen amb activitats de tipus comercial i de serveis dins del mateix polígon. 
 

 CONVIVÈNCIA EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS D’ACTIVITATS INDUSTRIALS I ACTIVITATS 
DE SERVEIS 

 
El sòl destinat a usos industrials es suficient, tot i que el baix creixement del sector industrial (3,1%) 
durant els anys 1996-2001 en front del augment del sector serveis fa que es contemplin canvis en 
l’ocupació de sòl.  
Des de l’aprovació del Pla General de 1984, s’ha executat el 92,8% del total de sòl urbanitzable industrial 
previst i actualment resten únicament 7,87 ha de sòl industrial per desenvolupar. El sòl industrial però no 
ha estat ocupat únicament per activitats industrials, sinó que bona part correspon a activitats 
econòmiques no industrials, principalment destinades als serveis. Per aquest motiu el POUM preveu la 
creació de nou sòl destinat a econòmiques no industrials mentre que el nou sòl industrial es preveu a 
escala supramunicipal. 
 

 EL 62,4% DELS ESTABLIMENTS PERTANYEN AL SECTOR SERVEIS 
 
Aquest elevat percentatge d’establiments pertanyents al sector terciari també implica una elevada 
ocupació dins el sector (gairebé 3.000 persones). La proporció de la població ocupada que es dedica al 
comerç i la reparació és del 23% i en segon lloc a la construcció amb el 17% dels ocupats.  
L’oferta comercial municipal representa el 26% del total d’activitats amb un gran pes sobre els productes 
alimentaris i la roba i calçat (57% de l’oferta comercial). La importància d’aquests dos sectors a Ripoll és 
degut a la seva consideració com a capital de comarca, juntament amb què hi viu la meitat de la població 
d’aquesta. Per tant, la oferta de serveis que ha de disposar ha de permetre cobrir les necessitats 
principals i secundàries d’altres municipis propers amb menor capacitat.  
L’altre part del sector serveis es dedica bàsicament a oferir serveis personals (34,6%) i al sector de 
l’hostaleria (21%). 
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 EL 10,7% DE LES PLACES TURÍSTIQUES DE LA COMARCA ES TROBEN A RIPOLL 
 
El municipi disposa d’un total de 1.191 places turístiques distribuïdes majoritàriament en els càmpings 
(81%), tot i que també hi ha places en hotels (13,7%), turisme rural (3%) i apartaments turístics (1,7%). 
Cal esmentar que el turisme a Ripoll no és tant important com en altres municipis de la comarca però el 
patrimoni cultural juntament amb l’atractiu del medi natural, els serveis, el clima més suau confereixen al 
nucli un cert atractiu turístic. Es consideren suficients les places turístiques al municipi de Ripoll en 
l’actualitat, ja que la tipologia del turista és majoritàriament “de pas”, no de pernoctació. Algunes de les 
iniciatives existents al municipi per tal d’ampliar l’oferta turística són els esports d’aventura aprofitant els 
cursos fluvials o les visites culturals al Monestir o a l’Scriptorium entre d’altres. 
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4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 
- La tendència de la taxa d’atur s’ha mantingut baixa des de fa més de 10 anys. 
- La majoria de gent que treballa al municipi són residents (53%). 
- El municipi disposa de 11 PTGMF que gestionen 1.404,81 ha (20,6% de la superfície 

forestal) 
- La indústria dedicada a la transformació dels metalls segueix tenint una gran representació 

malgrat les crisis del sector 
- Els polígons industrials es troben a les afores del nucli urbà. 
- La majoria dels establiments pertanyen al sector serveis (62,4%) i manté ocupada el 

47,2% de la població. 
- Ripoll disposa de gairebé 1.200 places turístiques distribuïdes principalment en els 

càmpings. Representa el 10,7% de l’oferta turística comarcal. 
 

Punts febles 
- S’està produint una disminució de la superfície agrícola utilitzada (SAU) mentre que la 

superfície forestal augmenta. 
- El mapa de capacitat acústica assenyala àrees del centre del nucli urbà amb una 

sensibilitat acústica baixa. 
- El 56,3% dels residus industrials són metalls. 

 

Oportunitats 
- El turisme de Ripoll es basa en la cultura i el medi natural. 
- Creació de sòl industrial a escala supramunicipal 
- La recuperació de les pastures extensives de boví amb la promoció de la denominació 

d’origen de la Vedella de Girona. 
 

Amenaces 
- El tancament d’algunes empreses del sector metal·lúrgic durant el 2005 a causa de les 

crisis que ha patit el sector. 
- Les activitats industrials i el sector dels serveis conviuen en un mateix polígon 
- L’abandonament d’activitats extractives sense restauració. 
- Les explotacions ramaderes d’aviram i de porcí estan experimentant una intensificació que 

en determinats casos poden produir problemes de contaminació i també provoca una 
disminució de la població ocupada en el sector. 
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5.1. Població 
 
A. Memòria descriptiva 
 
5.1.1. Evolució i estructura de la població 
 
5.1.1.1. Context poblacional 
 
Al 2005, Catalunya va arribar quasi bé als 7 milions d’habitants, dels quals només un 9% es troben a la 
província de Girona (664.506 habitants). La comarca del Ripollès, amb 26.400 habitants, és una de les 
comarques més despoblades del principat de Catalunya, i la que té menys habitants de la província de 
Girona.  
 
Al Ripollès, la població es concentra a la capital de la comarca, Ripoll, amb el 40,8 % de la població 
(10.762 habitants). La resta de municipis tenen menys de 5.000 habitants i molts d’ells no arriben als 250 
habitants, tal com es mostra en la següent figura: 
 
Figura 165: Població per comarques i municipis, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, les comarques de Catalunya amb menys població coincideixen amb les comarques menys 
denses, com són les comarques de Lleida i Tarragona, i les comarques pirinenques de Girona, entre les 
quals hi ha la comarca del Ripollès amb una densitat de 27,6 hab/km2. 
 
Dins la comarca del Ripollès, la majoria de municipis tenen una densitat molt baixa. Els municipis que 
concentren més població per superfície són Ripoll i Campdevànol, amb una densitat superior als 100 
hab/km2. 
Figura 166: Densitat  per comarques i municipis, 2005. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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5.1.1.2. Evolució de la població 
 
En els últims 30 anys, la població de Catalunya ha augmentat un 23,5%, amb més d’1 milió de persones, 
però en aquest mateix període la població de la província de Girona s’ha duplicat. Per contra, la comarca 
del Ripollès ha perdut població, així com també ha experimentat aquesta davallada la capital de la 
comarca. 
 

Taula 102: Variació de la població des del 1975 al 2005. 

Territori 1975 2005 Saldo % 

Catalunya 5.660.372 6.995.206 1.334.834 23,5 
Província de Girona 441.775 664.506 222.731 50 
Comarca del Ripollès 29.673 26.400 -3273 -11 
Ripoll 11.679 10.762 -917 -7,5 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Si s’observen les dades dels darrers 10 anys, la tendència és similar, però aquesta vegada molt més 
lleugera. L’única diferència significativa és que el saldo del municipi de Ripoll és més elevat que el saldo 
comarcal. 
 

Taula 103: Increment de la població des del 1995 al 2005. 

Nivell 1995 2005 Saldo % 
Catalunya 6.226.869 6.995.206 768.337 12,3 
Província de Girona 541.995 664.506 122.511 22,6 
Comarca del Ripollès 26.937 26.400 -537 -2 
Ripoll 11.247 10.762 -485 -4 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
A continuació s’ajunta una gràfica, on es representa l’evolució de la població del municipi de Ripoll en els 
darrers 30 anys. 
 
Figura167: Padró municipal d’habitants. Xifres oficials 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 
Des del 1975 la població ha disminuït en un 8,5 %, i només en els 10 primers anys es detecta una 
augment de la població arribant a un màxim de 12.229 habitants, el 1983. 
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El major creixement que s’ha generat en el municipi de Ripoll és en el període 1975-1979, a partir 
d’aquest moment la població ha anat disminuint, fins l’últim període, en que s’ha registrat un petit 
creixement, tal i com es mostra en la figura següent. 
 
Figura 168 : Creixement de la població agrupat. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Segons la gràfica de naixements i defuncions, la disminució de la població al municipi de Ripoll ve 
donada per una disminució de naixements en el període 1975-2033: 
 
Figura 169: Evolució del nombre de naixements i defuncions. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Tal i com mostra la figura, a partir de 1988 es registra un creixement natural (naixements menys 
defuncions) negatiu que amb data de 2004 es materialitza amb 19 persones més que moren que no pas 
neixen. 
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5.1.1.3. Estructura de la població 
 
El municipi de Ripoll té una població de 10.762 habitants (2005), la qual es troba dividida en 12 nuclis 
urbans, dels quals Ripoll és el que compta amb més habitants, tal com es mostra en la següent taula: 
 

Taula 104: Nuclis urbans dins del terme municipal de Ripoll (2003). 
Nucli Urbà Núm. habitants 

Brucs 672 
Colònia de Santa Maria, la 17 
Llaés 14 
Ordina 148 
Rama 25 
Remei, el 40 
Ripoll 9.591 
Rocafiguera 124 
Sant Antoni 5 
Sant Bartomeu 35 
Sant Bernabé de les Tenes 16 
Sant Roc 67 
Total 10.754 
Font: www.municat.es 

El nucli urbà de Ripoll té un 89% de la població del municipi. A continuació, els nuclis més grans són 
Brucs, que compta amb 672 habitants (6,2%), Ordina i Rocafiguera amb aproximadament un 1,4% i un 
1,2% respectivament, i la resta són nuclis molt petits que no arriben al centenar d’habitants. 
 
A continuació es presenten quatre piràmides d’edat distribuïdes per sexes, per tal de comparar 
l’estructura i evolució de la població de Ripoll: 
 
Figura 170: Nombre d’habitants per sexe i grup d’edats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En només 20 anys, l’estructura de la població ha canviat considerablement. La piràmide d’edat de l’any 
1981 mostra una població de tipus estacionaria, o sigui amb una alta natalitat (la més elevada en els 
últims 20 anys) i una alta mortalitat (a partir dels 60 anys).  
 
Poc a poc el comportament va variant, i la piràmide de 1991 (deu anys després) canvia el seu 
comportament. Segons aquesta estructura, la població és més estable, no hi ha tanta natalitat i la 
mortalitat comença a ser en edats més avançades a partir dels 70 anys.  
 
Les gràfiques de 2001 i 2004 mostren una població de caràcter regressiu, és a dir, disminueix la natalitat, 
i la mortalitat no és significativa fins als 80 anys, per la qual cosa es comença a parlar de societats 
envellides. 
 
Un cop analitzada l’evolució ens centren en l’última piràmide ja que és la més recent. El major nombre 
d’individus es situa entre el 40 i 44 anys, que és l’edat més activa en el terreny laboral, i entre els 25-30 
anys, que és una edat activa per la reproducció. Tal com es veu en la gràfica el nombre d’infants entre 0 i 
4 anys ha augmentat donat a que la franja entre els 25-30 anys també és elevada. 
 
Pel que fa a l’ estructura de la població, en tots els rangs el nombre d’homes i dones és bastant similar, 
però consta que hi ha major nombre d’homes entre els 0 i 50 anys que dones. Un cop passat aquest límit 
d’edat és el nombre de dones el que és més elevat. 
 
Un indicador molt utilitzat en l’anàlisi dels aspectes socials és la taxa d’envelliment, entesa com la 
proporció de població major a 65 anys. Partint de l’última piràmide (2004) el resultat és una taxa del 
voltant del 22%, és a dir el 22% de la població de Ripoll, 2.412 persones superen els 65 anys d’edat. 
 
 
 
 
 
 
Tal i com mostra la figura de la dreta, 38,2% de la 
població total de Ripoll, són nascuts al mateix municipi, 
proporció més elevada que els nascuts en altres 
municipis de la província de Girona, la resta de Catalunya 
o d’Espanya.  
 
 
 
 
 

Figura 171: Població en percentatge segons el lloc de naixement.

Font: Anuari social 2004. Fundació La Caixa
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5.1.2. Moviment migratori 
 
5.1.2.1. Migració externa 
 
Els primers moviments d’immigrants significatius del segle XX a Catalunya, tenen lloc al llarg dels anys 
60 i 70. Es tracta de població procedent d’Andalusia, Castella i Lleó i Extremadura que arriben a 
Catalunya en busca de feina. Aquest fet avui dia ha canviat a nivell de Catalunya, ja que es dona molta 
més migració entre països estrangers, normalment nord africans o centro americans, i inclús ha 
augmentat la immigració dintre del mateix principat. 

Si ens centrem en un àmbit molt més particular com Ripoll, i s’analitza la migració externa de països de 
procedència apareix la figura següent: 

Figura 172: Migració externa . 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya   

 
L’any 2004 és on el nombre de migracions és superior, amb immigrants de diferents orígens de 
procedència, però durant l’última dècada la majoria d’immigrants a Ripoll procedeixen d’Àfrica. 

 
5.1.2.2. Migració interna 
 

En els gràfics següents, es pot observar el moviment migratori intern, tant d’immigració com d’emigració: 
 
Figura 173: Nombre de moviments migratoris a Ripoll. Any 2001. 
 

Immigració   Ripoll     Emigració 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 
Els desplaçaments més nombrosos són amb origen i destinació a la resta de Catalunya, i els que 
segueixen a continuació són aquells entre la mateixa comarca. A la resta de la província són més les 
emigracions que no les immigracions. I finalment també hi ha més immigració a la resta d’Espanya que 
emigració. O sigui que en general, en el municipi de Ripoll hi ha més gent que emigra cap a la resta de 
l’estat, que no pas gent immigrant interna. 
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Llars amb
2 membres

30%

Llars amb
3-4 membres

42%

Llars amb
1 membre

21%

Llars amb 5 
o més

membres
7%

Respecte a la migració interna en el municipi de Ripoll, al llarg dels darrers 15 anys, la immigració i 
emigració s’han anat compensant. La immigració troba un únic punt màxim a l’any 1997, amb 
aproximadament 300 individus, mentre que l’emigració no deixa d’augmentar, i per això el saldo migratori 
de Ripoll sol ser negatiu. 

 
 

 

 

 
 
 
5.1.3.Unitats domèstiques 
 
El nombre de vivendes al municipi de Ripoll, segons l’Anuari Social de “La Caixa” de l’any 2004, és de 
5.140, d’entre les quals 4.014 són considerades llars, amb una ocupació mitjana de 2,67 persones per 
llar. Aquesta mitjana s’ajusta molt bé a la mitjana general de la província de Girona, que es situa en un 
2,6. La gran majoria de llars de Ripoll són de caire familiar, distribuïts de diferent manera.  
 
 
 
El gràfic de la dreta mostra la proporció, en 
percentatge, de la quantitat de membres que 
habiten en cada llar. 
 
Un 42% dels llars presents al municipi de Ripoll, 
té de 3 a 4 membres, això equival a la unitat 
familiar més extensa que és la d’un matrimoni i 
un o dos fills. Després d’aquesta tipologia hi ha 
les llars amb 2 membres i rera aquests es 
troben les llars d’un membre, la tipologia menys 
extensa. 
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Figura 176: Nombre de persones per llar 2004 

Figura 174: Migració interna. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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5.1.4.Població estacional 
 
El coneixement de la població flotant o estacional permet conèixer el nombre de persones/dia que hi ha 
en un municipi en mitjana anual. El càlcul de la població estacional es realitza bàsicament a partir de la 
informació que proporcionen els censos de població, les estadístiques sobre turisme, l’oferta municipal 
d’allotjament i de cases de colònies i els padrons municipals d’habitants.  
 
Cal tenir en compte que l’Institut d’Estadística de Catalunya només calcula aquest índex per a poblacions 
de més de 5.000 habitants. 
 
A continuació es mostra una taula amb la població estacional ETCA del municipi de Ripoll, que resulta de 
la diferència entre les entrades de població no resident menys les sortides de la població resident. 
Aquestes dades permeten estimar la diferència entre el nombre de persones/dia en mitjana anual que hi 
havia en el municipi l’any 1998 i l’any 2003. També es presenta la població total ETCA, que es considera 
com la suma dels veïns residents d’aquell municipi més la població estacional. Els resultats s’ofereixen 
en una unitat de mesura que té en compte el nombre de persones a temps complet l’any, que és la 
població equivalent a temps complet any (ETCA).  
 
Taula 105: Població estacional i total en termes d’equivalència a temps complet anual(ETCA) 
 

Any 
Pobl. no resident 

 present  
Pobl. resident  

no present  Pobl. estacional  Pobl. total  

1998 1069 828 241 11.059 
2003 706 1106 -400 10.354 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
A la taula anterior es pot observar que hi ha hagut una variació significativa en la població estacional. A 
l’any 1998, hi ha un saldo positiu, la qual cosa indica que hi havia més gent no resident al municipi 
pernoctant, que gent del municipi fora, mentre que a l’any 2003, es troba la situació contraria, un saldo 
negatiu. Aquest fet indica que va haver-hi més desplaçaments amb pernoctació de gent resident a Ripoll 
a fora del municipi. En termes generals hi ha hagut una disminució de la població estacional, des de l’any 
1998 fins el 2003, a Ripoll. 
 
 
5.1.5.Escenaris de població 
 
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha realitzat unes hipòtesis d’escenaris futurs per les comarques de 
Catalunya. En concret s’estableixen quatre escenaris (o combinació d’hipòtesis): 

• L’escenari mitjà alt (o tendencial) suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de 
vida alta i migració alta (mitjana amb l’estranger i alta amb la resta d’Espanya). Aquest escenari 
pretén reflectir l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura 
demogràfica a Catalunya, d’acord amb les dades recents. 

• L’escenari mitjà baix és molt semblant al mitjà alt (o tendencial), però suposa una esperança de 
vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix amb la resta d’Espanya i mitjà amb l’estranger). Els 
resultats són un creixement menor que l’escenari mitjà alt (o tendencial) i una estructura 
demogràfica menys envellida. 

• L’escenari alt (o jove): es combinen fecunditat alta i esperança de vida baixa amb migració molt 
alta (alta amb Espanya i alta amb l’estranger). Respecte al creixement es considera que és un 
escenari molt alt. 

• L’escenari baix (o vell): inclou una migració baixa (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger), una 
fecunditat baixa i una esperança de vida alta. Aquest escenari és el de menys creixement. 

 
Les hipòtesis d’escenaris futurs s’han realitzat període 2003-2015, a partir de les dades obtingudes en 
diferents estudis de població i càlculs per a determinar els diferents tipus de creixement possibles.  
Tal com s’observa en la figura, depenent del tipus de creixement que experimenti la comarca en els 
propers 10 anys, el nombre d’habitants pot créixer o decréixer:  
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Figura 177: Escenaris de població 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
La tendència general en aquests tipus d’estudis, és que la població segueixi un escenari mitjà alt, amb el 
que s’obtindria un creixement del 3,6 %, de tal manera que a l’any 2015 al Ripollès hi hauria una població 
de 26.765 persones. En el cas que l’escenari que seguís la població fos alt, al 2015, la comarca tindria 
una població de 28.222 habitants, amb un creixement del 9 %. En canvi, si l’escenari seguit fos baix, la 
població al final d’aquest període es trobaria al voltant de les 23.666 persones, amb un decreixement del 
-7,7 %.  
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5.2. Habitatge 
 
5.2.1. Evolució del nombre d’habitatges 
 
El nombre d’habitatges al municipi de Ripoll segons l’Anuari Social de “La Caixa” és de 5.140 habitatges 
dels quals es consideren habitatges principals el 79%, percentatge molt superior al de la província de 
Girona (34%), però molt semblant al de Catalunya (71%). O sigui que Ripoll no és un municipi molt 
turístic.  

Figura 178: Tipologia d’habitatges familiars. Any 2004. 
Ripoll    Província de Girona         Catalunya 

 

 
 
 

 
 
Font:. Anuari social 2004. Fundació La Caixa. 
 
 
En la següent taula es pot observar l’evolució de les diferents tipologies d’habitatges des de l’any 1981 . 
Els habitatges principals han disminuït en un 6%, en canvi la disminució que han sofert els habitatges 
secundaris és molt més suau, d’un 3%. En relació als habitatges vacants, després d’un augment l’any 
1991, al 2001 disminueix. 
 
Taula 106: Evolució dels habitatges a Ripoll. Període 1981-2001. 
 

Any Principals Secundaris Vacants Altres Total 

1981 3760 172 853 0 4.785 

1991 3.868 247 1.154 4 5.273 

2001 4002 178 973 7 5.160 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Respecte a les construccions de nova planta iniciades i acabades en el municipi de Ripoll, a continuació 
es mostra una taula-resum: 
 

Taula 107: Habitatges construïts de nova planta. Any 2003. 

 INICIATS ACABATS 
 Qualificacions 

Provisionals 
Protecció oficial 

promoció privada 
D.G.A.H 

Projectes 
Visats col·legi 
d’ aparelladors 

Qualificacions 
Provisionals 

Protecció oficial 
promoció privada 

D.G.A.H 

Cédules 
Habitabilitat 
Habitatges 

Lliures 
D.G.A.H 

Certificats 
Finals d’obra 

Col·legi           
d’ 

aparelladors 
1993 7 29 0 0 32 
2003 0 81 0 94 81 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 
Hi ha hagut un augment de la construcció de nova planta al 2003, respecte l’any 1993.  
 
Des del propi Ajuntament impulsat la creació de nous habitatges de protecció oficial. Actualment en el 
municipi de Ripoll hi ha 2 vivendes de propietat de l’Ajuntament destinats al lloguer per joves i 20 
vivendes en venda al C/ Josep Maria Pellicer. 
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A més, hi ha 10 vivendes més destinades al lloguer per jovent, 8 d’aquestes es troben al C/Trinitat i les 
dues restants al barri de St. Pere. 
Així mateix, en fase de projecte, hi ha previst pel 2007 la construcció d’habitatges de protecció oficial en 
la part del nou pàrking de Can Guetes. 
 
A la següent gràfica s’observa l’evolució dels 
habitatges construïts. En termes generals no hi 
ha hagut una tendència clara en la construcció, 
es a dir, hi ha anys en els que es construeix molt 
però n’hi ha en que l’activitat es veu minvada. En 
el període de 1995-1997, s’aconsegueix la dada 
més elevada de construccions, tant d’obres 
iniciades com acabades. Seguidament a l’any 
1998 l’activitat pateix una disminució 
considerable, ja que es passa de 279 habitatges 
el 1997, a 79 l’any següent. Després d’aquesta 
disminució, el sector comença a recuperar-se i és 
en el 2003 on s’arriba novament a límits alts 
d’aproximadament 250 construccions. 
 
 
 
5.2.2. Característiques dels habitatges 
 
El tipus d’habitatge predominant en el municipi de Ripoll, són els blocs de pisos, amb un 76%, 
considerant com aquests que hi hagi 3 o més habitatges dins d’un mateix edifici. La següent tipologia són 
cases unifamiliars amb un 17% i per últim els edificis que comptem amb dos habitatges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La gràfica de la dreta, ens indica que l’època on s’ha donat més construcció en el municipi, és en el 
període de 1961-1991, on es van construir el 55% dels habitatges. S’ha d’esmentar que la font 
d’aquestes dades és l’Institut d’Estadística Català i que són de l’any 1991, per la qual cosa, en l’actualitat 
poden existir variacions. 

A Ripoll la majoria dels habitatges són de propietat (72%) i una quarta part de lloguer (26%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 182: Habitatges principals segons el règim de tinença.
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Figura 179: Evolució dels habitatges construïts de nova 
planta. Període 1993-2003 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Figura 180: Tipus d’habitatges principals. Any 2001 Figura 181: Època de construcció dels habitatges principal 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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5.3. Salut i protecció social 
 
Ripoll ofereix una gran varietat de serveis que permeten satisfer les necessitats dels diferents sectors de 
població del municipi. 

5.3.1. Serveis sanitaris 
 
El municipi de Ripoll té un Centre d’Atenció Primària al carrer Macià Bonaplata nº 9  on es troben tots els 
serveis bàsics per atendre a la població. Juntament amb aquest centre, es troba el Centre de Salut 
Mental, ubicat al mateix carrer. 

A més a més Ripoll compta amb dues mútues  lligades a empreses tèxtils i metal·lúrgiques per els seus 
treballadors, aquestes són: la Mútua Montepio Tèxtil (Pl. Espanya, 15) de la delegació de Ripoll i la 
mútua Metal·lúrgica (Crta. de Ribes 49). 

D’altres serveis sanitaris que es troben a Ripoll, són cinc clíniques dentals. 

 
5.3.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 
 
Des del CAP de Ripoll s’ofereixen els serveis mèdics bàsics, destinats principalment a dos sectors de la 
població com són la gent gran i els nens, els quals fan un major ús d’aquest servei degut a la 
impossibilitat o major dificultat de desplaçar-se a un centre més especialitzat i perquè són els grups 
poblacionals que amb major freqüència presenten malalties lleus. 

 
5.3.3. Consum farmacèutic i automedicació 
 
Al municipi de Ripoll  hi ha cinc farmàcies que subministra els fàrmacs als habitants del municipi, és una 
mitjana de 0,46 farmàcies per cada 1000 habitants del municipi. 
 
No es disposa de dades referents al consum de productes farmacèutics però a partir de la informació de 
la qual es disposa sobre Ripoll i per la tipologia de municipi es pot considerar que segueix la tendència 
de les comarques Gironines sense cap incidència a destacar, a excepció del problema generalitzat de 
l’automedicació. 
 
5.3.4.Principals factors de risc i causes de mortalitat 
 
En el municipi de Ripoll no s’ha detectat cap factor de risc ni cap causa de mortalitat a destacar. 

 
5.3.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 
 
Des de l’àrea de benestar social del Consell Comarcal del Ripollès, s’ofereix una complerta xarxa de 
serveis socials destinats als sectors de la població que més ho necessiti. Per altra banda l’Ajuntament de 
Ripoll també té competències en matèria de serveis socials. Així doncs les dues administracions actuen 
en el municipi. 
 
El Consell Comarcal té dos línies principals d’actuació que són: 
 
• Atenció Primària 

 
D’aquesta línia, el consell comarcal únicament gestiona a Ripoll, la teleassistència domiciliària. És un 
servei propi, únicament s’ha contractat a una empresa pel manteniment dels aparells (Meditel) i l’Hospital 
de Campdevànol s’encarrega de gestionar les alarmes que arriben.  
El funcionament és molt senzill, l’usuari té un petit aparell que en el cas que tingui qualsevol incident ho 
estreny i activa una alarma a l’Hospital de Campdevànol i depenent de la gravetat de l’alarma s’actua 
d’una forma o d’una altra.   
 
Els usuaris en el municipi de Ripoll són 59, segons dades de l’any 2005, i majoritàriament dones, amb 
una edat superior als 64 anys, que viuen soles. El pagament d’aquest servei és de 28 euros/mes i en el 
cas que no es superi uns ingressos familiars anuals superiors a 4.044 euros, el consell comarcal 
subvenciona un 50% del servei. 
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• Atenció Especialitzada, que compta amb quatre subàrees que són: 
 

- Servei d’Integració Familiar. 
- Pla Comarcal de ciutadania i immigració. 
- Espai Familiar 0-6. 
- Xarxa comarcal de casals infantils. 

 
D’aquestes quatre línies, al municipi de Ripoll únicament es porten a terme les dues primeres. 
 
A continuació s’analitza el seu funcionament, objectius i personal amb que compten: 
 
Servei d’Integració familiar: Aquesta àrea la composen una treballadora social, dos psicòlegs i una 
pedagoga i s’encarreguen dels programes d’acollida i adopció. És una àrea 100% subvencionada per la 
generalitat. 
 
Pla Comarcal de ciutadania i immigració: L’encarregada de portar la gestió d’aquesta àrea és una 
dinamitzadora social i existeix una empresa subcontractada que és Amic Vet. L’objectiu d’aquest 
programa és la integració de la comunitat immigrant dins del municipi. De les moltes activitats que es 
desenvolupen, hi ha cursos de català, es va publicar una guia d’acollida on s’explica els servies bàsics 
que existeixen i on s’ha d’acudir per recollir més informació. A part existeix una borsa de treball, aquesta 
tant per immigrants com per no immigrants i es planteja la creació d’una borsa de traductors per tal de fer 
la comunicació més senzilla i viable.  
 
Des de l’Associació de mares i pares d’alumnes també s’han iniciat diferents tallers amb l’objectiu de la 
integració i fins i tot s’han creat grups de dones autòctones i alòctones on es parla de cuina, higiene o 
sexualitat. 
 
Una línia d’actuació creada a principis de l’any 2006, és el Pla Comarcal de Dones que compta amb un 
servei d’atenció a les víctimes de violència domestica, aquí es planteja fer un seguiment de totes les 
denúncies de maltractament que existeixen a la comarca i finalment fer un diagnòstic de la situació de les 
dones a la comarca. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Ripoll gestiona les competències i serveis en l’àmbit del Benestar 
Social mitjançant el Patronat municipal de Serveis Personals. Els serveis ( i personal adscrit) més 
significatius de que disposa són els següents: 
 
Atenció Primària: equip format per dos treballadors socials i una educadora. 
 
Atenció Domiciliaria: serveis a càrrec de 3 treballadores familiars. 
 
Llar d’avis: Club Casal dels Avis: Centre municipal cultural i de lleure per a majors de 60 anys, aquest 
compta amb una coordinadora i una monitora. 
 
Residència Geriàtrica: Centre per avis vàlids i assistits, amb una capacitat de 68 acollits. El personal que 
es dedica és un director, tres infermeres, una treballadora social, un fisioterapeuta, un terapeuta 
ocupacional, servei de podologia, quatre persones encarregades de la cuina, dinou cuidadores i a més a 
més serveis de bugaderia i consergeria.que té a 4 persones més. 
 
Centre de dia per a la gent gran: Centre per a avis vàlids amb una capacitat de 30 acollits. Aquest centre 
té personal propi que són una coordinadora i una cuidadora. El personal de serveis està comptat dins el 
de la Residència atès que el centre de dia està situat en el mateix edifici. 
 
Habitatges tutelats: Aquest servei es destina per avis vàlids, és un espai annexa a la Residència amb 9 
places. Els avis gaudeixen d’autonomia, tenen habitacions pròpies, es fan l’esmorzar i el sopar i 
gaudeixen dels serveis de bugaderia, suport neteja i àpat del migdia. Aquest servei compta amb una 
coordinadora a mitja jornada. 
 
Atenció a les Drogodependències: Atenció en l’àmbit de l’alcoholisme i el personal és d’un psicòleg a 
temps parcial. 
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Altres serveis d’atenció primària: 
 
- Acollida transeünts. 
- Llar acolliment: dos habitatges per casos d’urgència social, a càrrec de personal d’atenció primària. 
- Suport material i econòmic a la fundació MAP (atenció a les persones amb disminució del Ripollès. 
- Programes suport infància: Beques per l’adquisició de llibres, campanya joguines, suport activitats 

de lleure. 
- Programa suport famílies: bestretes, aliments, roba... 

 
Existeixen més serveis fora d’aquest llistat com són l’escola taller, és un projecte de dos anys per aquell 
jovent que ha deixat els estudis i que troba dificultats per endinsar-se en l’àmbit laboral. Dins d’aquest 
camp, l’ajuntament també oferta tallers ocupacionals per gent amb més de 25 anys. 
 
En el municipi de Ripoll hi ha dos Casals Cívics, que funcionen com punt de trobada pel jovent. 
 
En l’any 2005, Ripoll es va adherir al Pla de Barris, projecte cofinançat per l’Unió Europea amb la finalitat 
de la rehabilitació dels cascs antic i per la cohesió social. Dins d’aquest pla i en l’àmbit de la cohesió 
social es vol desenvolupar un centre obert per joves i realitzar diferents activitats i plans pels immigrants. 
 
Hi ha una altra important entitat en el municipi de Ripoll, destinat a als serveis socials en discapacitats, 
aquesta és la Fundació MAP. Els antecedents de la FUNDACIO MAP corresponen a l’Associació 
Comarcal per a la Promoció i Ajuda dels Minusvàlids (ACPAM), constituïda en 1968 per un grup de pares 
i de persones altruistes que es van decidir a buscar una alternativa d’atenció per a les persones 
disminuïdes de la comarca del Ripollès. 
 
El repte d’ACPAM sempre ha consistit en que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats, per a 
viure amb dignitat a la comarca, per això va anar creant serveis per a garantir l’atenció a tota persona en 
funció de les seves necessitats: Atenció Precoç, Laborals, Socials, Habitatges, Esport i Lleure, Formació. 
 
Per una millor gestió dels interessos i de les activitats que porta a terme 
l'ACPAM en l'any 1995 s'acorda constituir una fundació privada que 
s'anomenarà MAP (Promoció, Ajuda als Minusvàlids). En Assemblea General 
Extraordinària de 23 d desembre de 1996, i amb quòrum necessari, li cedeix la 
titularitat dels serveis així com el patrimoni, juntament amb els seus deures i 
obligacions 
 
 
Els molts serveis que gestiona la fundació MAP es troben a continuació: 
 
CDIAP (Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç): L’Atenció Precoç, és un conjunt d’actuacions 
que van dirigides a l’infant i a la seva familia que presenti un trastorn del desenvolupament o es trobi en 
situació de risc de presentar-lo, amb la intenció de facilitar al màxim el seu desenvolupament i benestar. 
 
Residència MAP: és un servei d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat que necessiten 
suport generalitzat, que a l’hora sigui substitutori de la seva llar. 
 
Centre d’Atenció especialitzada Montserrat: és un servei diürn per a persones amb discapacitat que 
necessiten un suport generalitzat, terapèutiques i ocupacionals. 
 
Llar Residència MAP: Servei d’habitatges en diversos nuclis de vivenda, substitutoris de la propia llar , on 
es proporciona el suport en funció de les necessitats de les persones que l’utilitzen. Habitatges que són 
l'alternativa a la llar familiar de les persones que precisen una supervisió per promoure d’independència i 
l’autonomia. 20 persones. Aquests habitatges estan ubicats en el  Raval Sant Pere 18-22, tenen una 
superfície de 360m2 habitables i 50 m2 enjardinats. 
 
Centre Ocupacional: Destinat per aquelles persones adultes que no poden incorporar-se a un CET 
(Centre Especial de Treball), però que tampoc no requereixen atenció especialitzada. En aquests casos 
poden acollir-se a tres tipus de serveis: 
 D’inserció: Els que tenen capacitat productiva, però els hi falten l'adquisició d'hàbits i 
coneixements laborals; 9 persones. 
 Teràpia ocupacional: Amb dificultats per a realitzar una tasca productiva, 27persones. 
 Teràpia ocupacional amb auxiliar: Quan tenen elevat grau d'afectació tenen un suport addicional 
a les tasques que desenvolupen; 8 persones. Polígon el Pintors, C/ Dalí 6-8. Superfície 900 m2. 
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Servei Respir: servei puntual a les persones que viuen en el seu propi municipi. 
 Àrea de Respir: presta serveis residencials d'atenció temporal a curt termini a les persones amb 
dificultats, amb la finalitat d'alliberar els pares i reduir l'estrès familiar. 
 Àrea de cangur: donar ajuda en el propi domicili o fora d'aquest a les famílies que ho necessitin, 
en tasques específiques relacionades amb els seus fills. 
 
Els serveis de Respir i Cangur estan oberts a totes les famílies que ho necessitin encara que els seus 
fills no assisteixin als Serveis de la Fundació Map. 
 
Esplai: Activitats de lleure, descans i entreteniment perquè gaudeixin del seu temps lliure i que alhora 
desenvolupin la seva personalitat. Tots el usuaris dels serveis. 
 
Aquestes tres entitats funcionen d’una manera independent però la coordinació es fa necessària per 
poder portar en davant tota una complexa xarxa de serveis socials que satisfacin a tots els usuaris . 
 
 
5.3.6. Problemàtiques socials detectades 
 
Des de el Consell Comarcal les problemàtiques que s’han detectat majoritàriament tenen a veure amb la 
coordinació entre administracions, ja que no existeix una normativa comú per tots els nivells territorials 
en matèria de serveis socials. Dins del mateix àmbit entre el departament de sanitat i benestar social 
també tindria que existir una coordinació interdepartamental, ja que existeix una confusió sobre els 
serveis que corresponen a cada entitat. 
 
En un nivell més territorial, des del Consell Comarcal es demanen més recursos per tal de poder oferir 
més serveis a la gran població dispersa que té la comarca del Ripollès, ja que existeixen molts 
problemes de mobilitat i transport i aquest fet implica que hi hagi centres de dia que no estiguin al 100% 
de la seva ocupació òptima. 
 
Les problemàtiques socials que es troben dins de la coordinació dels serveis socials de l’Ajuntament de 
Ripoll es centren en la manca de recursos per poder oferir més i millors serveis. 
 
5.4. Educació 
 
5.4.1. Població escolar. Nivells educatius per barris 
 
El municipi de Ripoll compta amb tots els nivells 
educatius establerts. Com a tendència general, 
es veu que hi ha un major nombre d’alumnes en 
centres privats en l’educació infantil mentre que 
en l’educació secundaria predominen els 
alumnes en els centres públics. 

Es veu que hi ha un nombre reduït d’alumnes 
que assisteixen a un centre d’educació especial 
que es troba dins del municipi i també es troba 
una oferta educativa per formació professional, 
dirigida a aquells alumnes que no volen continuar 
amb estudis universitaris i que prefereixen 
encaminar-se a l’àmbit laboral abans. 

 
En el municipi de Ripoll existeixen diferents tipologies de centres escolars:  
- Centres d’Educació Infantil: Parvulari Daina 
- Centres d’Educació Infantil i Primària: 

CEIP Escola Salesiana. 
CEIP Escola Vedruna. 
CEIP Joan Maragall 
CEIP Tomàs Raguer 

- Centres d’Educació Secundaria 
IES Abat Oliba. 
Escola Vedruna. 

Font: Institut d’Estadistica de Catalunya. 

Figura 183: Nivells educatius en el municipi de Ripoll.2002 
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- Centres d’Educació Especial: CEE Ramón Surinach. 
 
Dins d’aquesta oferta es troben centres de titularitat pública com són: Els col·legis Joan Maragall, Tomàs 
Raguer, l’Institut Abad Oliba o el centre d’Educació Especial Ramón Surinach. Els centres restants són 
de titularitat privada. 
 
5.4.2.Oferta educativa 
 
5.4.2.1.Educació formal (centres públics i privats) 
 
La primera fase d’aprenentatge correspon al grup d’edats d’entre els 4 mesos i els 3 anys, i són les Llars 
d’Infants les encarregades de donar aquest servei. En el municipi de Ripoll hi ha un total de 3 llars 
d’infants de les quals una, l’escola Daina també dona suport a l’educació infantil (P3, P4, P5). Aquests 
centres compten amb un total de 174 alumnes, segons la matrícula corresponent al curs 2005-2006. 

En la següent taula es poden veure el nombre d’alumnes repartits per cada centre. 
Taula 108: Nombre d’alumnes en Llars d’Infants 2005. 

Centre  Nº alumnes 

Llar d’Infants “Daina” 35 

Llar d’Infants “El Petit Avet” 74 
Llar d’Infants “Verge de Núria” 65 
TOTAL 174 

Font: Els propis llars d’infants. 

De llars d’infants hi ha de totes les titularitats: Daina és un centre privat, Verge de Núria és pública i El 
Petit Avet és una cooperativa, amb varis propietaris. 
Referent el nombre d’alumnes que assisteixen als centres d’educació primària es força variable. En la 
figura següent es mostra el nombre d’alumnes per cada escola. 
 

Figura 184: Nombre d’alumnes dels centres de primària 2005. 

Font: Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès. 
 
 
La primera dada significativa és la gran diferència d’alumnes que cursen educació Infantil ( P3, P4 i P5) i 
els alumnes que cursen l’educació primària (corresponent a l’E.G.B). Aquest fet va lligat a la disminució 
de la natalitat en els últims anys dins del municipi de Ripoll. 
 
Els centres privats són els que compten amb un major nombre d’alumnes, tant en la primera fase 
educativa com la segona. El nombre d’alumnes que cursen educació infantil oscil·la aproximadament 
entre 60-65 alumnes en tots els centres, a excepció de l’escola Daina.  
 
En canvi en l’educació primària existeixen més variacions, essent l’escola Salesiana la concentra un 
major nombre d’alumnes. 
 
Referent els centres d’educació secundaria, es troba que aquí són els centres amb titularitat pública els 
més nombrosos. En general, els estudiants del municipi de Ripoll assisteixen a centres privats en les 
dues primeres fases educatives mentre que l’educació secundaria és fa en centres públics. 
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Figura 185: Nombre d’alumnes dels centres de secundaris 2005. 

Font: Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès. 
 
Aproximadament un 40% dels alumnes que superen l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) segueixen 
estudiant el Batxillerat.  
 
L’Institut Abad Oliba és l’únic en tot el municipi que oferta formació professional. Segons dades de l’any 
2005, s’hi van matricular un total de 27 alumnes. 
El Centre d’Educació Especial Ramón Surinach, no està inclòs en l’anàlisi anterior ja que no s’estructura 
de la mateixa manera que la resta de centres. En aquest centre assisteixen 25 alumnes amb diferents 
discapacitats mentals i és aquí on s’hi troba el Centre de Recursos Pedagògic de la Comarca del 
Ripollès. S’organitzen i gestionen les activitats a desenvolupar pels alumnes de tots els centres 
d’escolarització de la comarca. Una vegada al mes els directors dels centres es reuneixen per compartir 
els objectius i finalitats. 
 
5.4.2.2.Ensenyament no formal 
 
El municipi de Ripoll compta amb l’Escola Oficial d’Idiomes, ubicada dins de l’Institut Abad Oliba, aquí es 
donen classes majoritàriament d’angles i francès a les tardes amb caràcter d’activitats extraescolars. A 
més a més hi ha diferents llocs que ofereixen cursos d’informàtica. 

Un altra entitat que imparteix cursos en l’àmbit de la mecànica i automoció és la Fundació Eduard Soler, 
creada pel empresari que dona nom a la fundació a l’any 1996. Els objectius principals d’aquesta 
fundació són: 

- Oferir ensenyament de tipus tecnològic a totes aquelles persones que desitgin cursar 
ensenyaments, aprendre una professió o qualificar-se professionalment. 

- Dedicar una atenció preferent a la formació de personal tècnic especialitzat, que pugui 
participar en programes de suport a la implantació tecnològica de nous productes i serveis. 

- Fomentar el desenvolupament d'actituds emprenedores, que puguin contribuir a captar noves 
activitats o indústries del Ripollès. 

- Posar a la disposició de les indústries de la comarca el personal, els laboratoris i els tallers 
que puguin contribuir al desenvolupament tecnològic del Ripollès, mitjançant activitats de 
recerca, serveis a la indústria i transferència de tecnologia. 

 
5.4.3. Educació ambiental 
 
Una de les actuacions prioritàries recollides a l’Agenda 21 és la reorientació de l’educació vers el 
desenvolupament sostenible; proposa, en aquest sentit, que s’ajudi les escoles a dissenyar plans de 
treball relacionats amb el medi ambient ben integrats en els seus plans d’estudi. És en aquest marc on 
situem el Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya. 
En el Ripollès hi ha 7 centres educatius de diferents nivells que s’han adherit en les Escoles Verdes i 6 
d’aquestes 7 es troben dins del municipi de Ripoll, aquestes són: 
Llar d’infants i Parvulari Daina, Escola Salesiana, Escola Vedruna, CEE Ramón Surinach, CEIP Joan 
Maragall, CEIP Tomàs Raguer, IES Abat Oliba. 
Des del marc de les escoles verdes, es porten a terme diferents projectes i iniciatives per a educar els 
joves en el consum responsable, reducció de la generació de residus i correcta gestió dels mateixos, 
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com la col·locació de contenidors per a la recollida selectiva en els patis de les escoles o la iniciativa de 
la utilització de fiambreres en substitució dels embolcalls dels esmorzars i berenars estudiants. 
 
 
5.5 Associacionisme i activitat cultural 
 
5.5.1. Associacions i entitats 
El municipi de Ripoll compta amb una gran varietat d’associacions de diferents temàtiques, però en 
general són de caire cultural i esportives, a més de comptar amb les associacions de veïns . Des 
d’aquestes associacions es persegueixen els objectius que s’han marcat cada organització i es realitzen 
diferents activitats. 
 
Entitats Culturals: 
 
Agrupació Sardanista  
Agrupació Teatral “Marià Font “ 
Amics dels Monestirs  
ARÇ  
Associació Cultural Andalusa  
Associació Cultural Sant Josep 
Associació de Dones del Ripollès  
Associació PRO-VID  
Biblioteca Lambert  
Cafè Canaules 
Capella de Santa Maria   
Centre de difussió Cultural  

Centre d’Estudis Comarcals  
Cercle Filatelic i N 

Cine Club Aric  
CIT   
Coral “Els Follets”  
DIRFE 

Fundació Josep Alsina i Clota  
GARR  
GEDENA  
Grup Ara Centre Cívic i Cultural “Eudald Graells” 
Grup Defensa del Ter 
Grup de Jovent Joc  
Grup Xarxa  
La Cardenera  
La Flor de Maig  
La Taula Amplia  
La Teranyina  
MIFAS  
MIJAC  
Museu Etnogràfic  de Ripoll 
Patronat del Monestir de Ripoll 
Secció Musial CIT 
SENGAHIA Club de rol 

 
 
Entitats esportives: 
AER  
Aeroclub del Ripollès  
Associació ràdio Club del Ripollès  
Atlètic monestir  
C.E.R.  
Cavalls de Ripoll  
Club Ciclista Ripoll 
Club de futbol Ripoll  
Clib d’Escacs  
Club nàutic Ripoll  
Club patí Ripoll  
Club petanca Ripoll  

Country Club del Ripollès  
Escola de futbol sala  
Finissim team escuderia  
Hoquei Club Ripoll-hcr  
Judo Club Ripoll  
Penya Blau i Grana 
Peña Madridista  
Ràdio Club del Ripollès  
Ripoll Esport i Salut  
Ripoll motor Club  
Societat La rama  
Unió Esportiva Ripoll

 
 
Associacions de Veïns: 
AAVV Agafallops  
AAVV Barri de l’estació  
AAVV Barri del ninot  
AAVV C.progrés i adjecents  
AAVV Can noguera  
AAVV Caselles  
AAVV Centre vila  
AAVV Costabona  
AAVV Ctra. de barcelona  
AAVV Ctra. de ribes  
AAVV Ctra de sant joan  
AAVV Els brucs-remei  

AAVV Engordans-pigrau  
AAVV Fuentsanta  
AAVV Grup santa maria  
AAVV Grup santa maria  
AAVV Honorat vilamanyà  
AAVV La granja-vista alegre-el solell  
AAVV Pla de sant pere  
Alcalde barri de llaés  
Alcalde barri de sant bernabé  
AV Ripoll 60  
Federació AAVV



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
323 

 

 

 
Altres: 
FADES (Associació de Familiars de Malaltes d ’Alzheimer i d’Altres Demències, del Ripollès)  
Agrupació Persones sordes del Ripollès, (2 seus) 
Associació de Diabètics 
Casal d’avis de l’ ICASS 
Club Casal del Avis 
Germandat de donants de sang de Ripoll 
 
De la gran quantitat d’associacions que hi ha en el municipi 
de Ripoll, són les de caire cultural les més nombroses, 
seguidament de les esportives. Les associacions de veïns 
són un bona eina per tal de conèixer les mancances dels 
serveis, que els hi arriben.  
 
De 88 associacions que hi ha en el municipi de Ripoll, 
segons informació del propi Ajuntament, 36 o el que és el 
mateix un 41% són amb finalitat cultural, mentre que s’hi 
troba el mateix percentatge per les entitats relacionades 
amb l’esport i les associacions de veïns. Únicament un 7% 
representen una altra temàtica. 
 
 
 
 
5.5.2.Equipaments municipals 
 
L’Ajuntament de Ripoll compta amb diferents d’equipaments municipals, com són: 
 
- Biblioteca Municipal de Lambert Mata, situada al Carrer Vinyes num.6. 
- Zona Esportiva, situada al Carrer Concepció Ducloux, que disposa d’un pavelló i de les piscines 

municipals. 
- Pista poliesportiva del Pla de St. Pere situada a la Avda. Compte Guifré.  

 
A més a més disposa d’un Espai Polivent anomenat Eudald Graells que compta amb una sala polivalent 
on es troba el Centre Cívic anomenat també Eudald Graells. 
 
 
5.5.3. Oferta cultural 
 
El municipi de Ripoll celebra diferents festes i tradicions durant tot l’any. A continuació es presenten 
aquestes celebracions. 
 
• Festa nacional de la llana i casament a pagès: Organitzada pel Centre d’Iniciatives i Turisme 

(CIT), es celebra a mitjans de maig, i pretén reviure els costums ancestrals de la tosa dels xais i d’un 
casament tradicional de pagès.  
El principal atractiu de la festa – a més de la mostra folklòrica – rau en el fet que l’enllaç sol ser 
verídic i compta amb la presència de destacades personalitats del país que actuen com a padrins de 
noces. La festa es complementa amb un mercat de productes artesanals i una trobada de 
brocanters i antiquaris. 
 

• Festa major de Sant Eudald, patró de Ripoll: L’any 1004 el sant era aclamat com a patró de la 
vila i s’instituí la Festa Major l’onze de maig. La festa, en una època, es caracteritzà per les curses 
de braus, el bou amb corda, les sardanes amb la cobla que tocava des de dalt del campanar de 
l’església de Sant Eudald, les processons i solemnitats religioses. Avui la festa s’ha modernitzat i 
segueix les característiques pròpies del temps; té un caire popular i gratuït 
 

• Fira de les 40 hores i fira multisectorial: El nom de 40 hores respon a què, antigament, els dos 
últims dies de quaresma i el diumenge de Passió, el Santíssim romania exposat durant quaranta 
hores al monestir. Avui la fira serveix com a aparador dels productes que s’elaboren i es negocien a 
la comarca i comprèn des dels estands comercials fins a les típiques parades. Per donar-hi un 
caràcter més festiu també es porten a terme actes lúdics 
 

41%

26%

26%

7%

Culturals Esport AV Altres

Font: www.ajripoll.org 

Figura 186: Classificació d’entitats per temàtiques 
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• Festival internacional de música: La seva celebració parteix d’una idea de la soprano Montserrat 
Caballé, que des de les primeres edicions actuà desinteressadament en benefici del centre 
Montserrat, entitat que ajuda i promociona els minusvàlids psíquics. Organitzat per la secció musical 
del Centre d’Iniciatives i Turisme té lloc des del 1980 durant els mesos de juliol i agost, i hi actuen 
intèrprets de diverses disciplines de la música clàssica. 
 

• Mercadal del Comte Guifré: El mercadal va néixer el 1997, inspirat en els mercats medievals i que 
compta amb actuacions que recorren els carrers de la població. La festa ens retorna a èpoques 
passades en que els comerciants del centre de Ripoll es disfressen i ofereixen activitats lúdiques als 
visitants 
 

• Fira de santa Teresa - Fira catalana de l’ovella: Com molt bé indica el seu nom, aquesta fira té 
lloc el 15 d’octubre, coincidint amb l’onomàstica. L’any 1853 l’ajuntament acordà la seva institució. 
En un principi tenia com a fi la transacció de bestiar; ara només se celebra la fira de l’ovella 
ripollesa, que juntament amb la venda de tota mena d’objectes quotidians li donen color i vida. 

 
• Altres festes i tradicions: 
- Festa del 27 de maig 
- Exposició filatèlica i numismàtica 
- Torneig internacional de futbol del Ripollès (Juny) 
- Rebuda de la flama del Canigó i revetlla de Sant Joan (23 de Juny) 
- Diada nacional de Catalunya i elecció de la pubilla de Ripoll (11 de setembre) 
- Carbassada (1 de novembre) 
- Cursa internacional d’atletisme de fons del Ripollès (novembre) 
- Fira de Nadal (desembre) 

 
 
5.5.4. Participació ciutadana 
 

En el municipi de Ripoll no existeix cap comissió o Fòrum de participació ciutadana consolidat on les 
diferents associacions i entitats del municipi es puguin trobar per valorar diferents aspectes del municipi. 

Amb la redacció del PALS de Ripoll, s’ha iniciat un procés de participació ciutadana el qual té com a 
objectiu el foment de la participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius 
ciutadans, associacions, etc.) en la redacció del PALS de Ripoll.  

Durant la redacció del PALS es realitzen diferents jornades de participació ciutadana per tal que el 
ciutadà, associacions, entitats, etc. puguin participar tant en la detecció dels punts forts i febles del 
municipi, com en la proposta d’actuacions a realitzar, per tal dirigir el municipi cap a un desenvolupament 
sostenible (Veure apartat. Participació ciutadana). 

 

5.5.5. Identitat ciutadana 
 
La identitat ciutadana ve definida per als vincles de pertinença a un col·lectiu sociocultural que es 
concreten per mitjà dels repertoris i bagatges heretats i per mitjà d’emblemes i senyals d’identitat envers 
altres col·lectius. A més dels repertoris i bagatges heretats, la identitat col·lectiva es pot fonamentar per 
mitjà de projectes compartits en l’espai de les relacions socials immediates; la identitat ciutadana 
compatible amb altres nivells d’identificació. 
 
L’alt valor simbòlic associat al patrimoni cultural i a la memòria popular, el converteixen un element bàsic 
de la identitat d’un municipi i per tant, esdevé un factor essencial de cohesió social.  
 
Els monuments històrics i edificis més emblemàtics, les festes populars o l’activitat econòmica tradicional 
i d’altres testimonis dels passat que ha donat fesomia al municipi, esdevenen factors d'identitat. 
 
Els problemes de la integració i de la cohesió social derivats de l'arribada de població immigrada, no es 
relacionen amb les qüestions referents al patrimoni i la memòria col·lectiva. Així mateix, des de l’àrea de 
serveis socials del Consell Comarcal i del propi Ajuntament es realitzen activitats per tal d’afavorir la 
integració de la població immigrant. 
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5.6. Seguretat ciutadana 
 
5.6.1. Seguretat viària 
 
La seguretat viària del municipi de Ripoll està repartida entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local. 
Els primer s’encarreguen de la seguretat viària supramunicipial (carreteres exteriors) i intermunicipal, 
mentre que la Policia Local té com funcions els de policia administrativa i trànsit. 
 
Dins del cos de policia són 14 agents, distribuïts en tres torns de vuit hores. El problema és que hi ha 
molta absència per motius de formació o de caire personal, aquest fet implica que aproximadament en 
cada torn siguin 2 agents. Aquest fet explica que el servei quedi una mica minvat, ja que són 2 agents 
per més de 10.000 persones. 
 
Els equipaments amb els que conten són dos vehicles dels quals un és un tot terreny i l’altre és un 
turisme. 
 
La comissaria dels Mossos d’esquadra ubicada a Ripoll, té competència en la comarca del Ripollès 
juntament amb la comarca de la Garrotxa. Compta amb 63 agents i 14 vehicles. 
 
 
5.6.2. Accidentalitat i nivells de victimització 
 
Segons dades del mateix cos de la Policia Local, en el municipi no són freqüents els accidents de trànsit 
importants per la qual cosa no s’han detectat punts negres d’accidentalitat. Els accidents de trànsit més 
habituals a Ripoll són topades entre cotxes ocorreguts en els punts de més circulació de la xarxa viària 
degut a una velocitat inadequada o a la manca de respecte de les senyals de trànsit. A l’any 2004 van 
ser 122 accidents lleus sense ocasionar cap mort. 
 
En la cruïlla entre la Crta Barcelona i el C/Núria, començaven a ser molt freqüents les topades i petits 
accidents. Per aquest motiu l’Ajuntament de Ripoll va creure convenient col·locar un pas elevat per 
vianants, ja que és tracta d’una zona comercial amb molt de trànsit.  
 
5.6.3. Nivells de seguretat ciutadana 
 
Durant l’any 2005, el cos de Policia Local, ha realitzat un total de 9.423 serveis, però aquests es 
distribueixen segons la tipologia: 
- Policia Administrativa: 1.315 sortides. 
- Policia Seguretat: 2.428 sortides 
- Policia de Circulació: 2.016 sortides 
- Policia d’Assistència: 395 sortides 
- Altres: 3.265 sortides. 

 

El municipi no presenta problemes greus d’infracció que puguin afectar a la seguretat de la població del 
municipi. 

Puntualment en el municipi de Ripoll apareixen actes de vandalisme és per això que una de les mesures 
que s’han portat a terme ha sigut lligar els contenidors al terra. 
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5.7. Organització i gestió municipal 
 
5.7.1. Organització dels serveis municipals 
 
5.7.1.1. Descripció de l’organigrama municipal 
 
L’actual composició de l’Ajuntament de Ripoll és el resultat de les eleccions de 23 de maig de 2003, les 
quals van donar la majoria a Convergència i Unió però una coalició per part de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), Partit Socialista Català (PSC) i Iniciativa Verda per Catalunya (ICV) va fer aconseguir 
la majoria absoluta. Es per això que actualment Teresa Jordà i Roura (ERC) porta l’alcaldia del municipi 
de Ripoll. 
 
El nou equip compta amb 4 tinents d’alcalde, els quals són 2 de ERC, 1 de PSC i 1 de ICV i amb quatre 
regidors, des que 2 són del PSC i els altres 2 són de ERC. 
 
Les principals àrees de govern i els seus responsables són: 
 
• Àrea de Serveis Econòmics, Règim intern i seguretat ciutadana: Adolfo de Martín i Alonso (PSC). 

 
• Àrea de Serveis Territorials:  

- Serveis d’urbanisme i urbans (infrastructures i domini públic municipal): Eudald Casas i Vaquer 
(ERC). 

- Barris: Enric Pérez i Casas (PSC). 
 

• Àrea de Medi Ambient: Servei de medi ambient i sostenibilitat, neteja viària, parcs i jardins i recollida 
de residus: Carme Brugarola i Areñas (ICV). 
 

• Àrea de Promoció Econòmica: Responsable Teresa Jordà i Roura. Alcaldessa. 
 

• Àrea de Serveis Personals: 
- Presidenta: Josefina del Pozo i Álvarez (PSC) 
- Sots presidents: Ramón Prat i Godayol (ERC), Mª Carme Brugarola i Areñas (ICV). 
- Cultura i Comunicació: Ramón Prat i Godayol (ERC). 
- Serveis socials i salut: Carme Martínez i Parramon (ERC). 
- Ensenyament: Josefina del Pozo i Alvares.(PSC). 
- Joventut i Festes: Enric Pérez i Casas (PSC). 
- Esport: Ramón Orriols i Casas (ERC). 

 
Altres delegacions específiques: Coordinació de la revisió del PGOU, SOMASRSA: Eduard Casas i 
Vaqué. 
 
 

Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha engegat un estudi de llocs de treball del propi Ajuntament, per tal de 
modificar-ne l’estructura actual, per tal de reduir la càrrega de cadascun dels tres caps d’àrea. 
 
A continuació es mostra l’organigrama de l’Ajuntament del municipi de Ripoll: 
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ALCALDIA 
Teresa Jordà 

GERENCIA 
Helena Lòpez 

ÀREA DE 
SERVEIS TERRITORIALS, MEDI 

AMBIENT 
SECRETARIA GENERAL 

Montse Freixa

ÀREA DE 
SERVEIS PERSONALS 

Joan Colomer 

ÀREA DE 
PROMOCIÓ ECONÓMICA I 

ALTRES 
Helena Lòpez 

SECRETARIA 
GENERAL 

ÀREA DE 
MEDI AMBIENT 

ÀREA SERVEIS
TERRIORIALS 

 
Esports 

 
Cultura 

 
Ensenyament 

 
Joventut 

 
Festes 

 
Serveis Socials

SERVEIS 
ECONÒMICS 

Adolfo de Martin

GOVERNACIÓ 
 
Adolfo de Martin

CENTRE 
SERVEI GENT 

GRAN 

Foment i 
Habitatge 

Formació i 
Ocupació 

Programes 
Europeus 

Fires i  Comerç
Joan Colomer

Turisme 
 

Joan Colomer

ÀREA 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA

 
Serveis Jurídics 
i Administratius

 
Obres i Serveis

Tècnic de  
Medi Ambient 

Ferran Gonzalez 

Atenciò al 
públic 

Secretaria 
Administrativa 

 
Personal 

Servei Atenció
al ciutadà 

Urbanisme i  
Planejament 
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5.7.1.2. Competències de cada àrea 
 
Des de gerència, es porten certs temes de caràcter genèric i de coordinació com són els pressupostos o 
el personal. Altres tasques que es porten a terme és la direcció de les convocatòries de subvencions. 
 
Dins de l’àrea de promoció econòmica, les tasques a realitzar són les d’establir accions de 
desenvolupament econòmic, promoció d’iniciatives empresarials, impuls a la política d’habitatge, 
promoció turística, comercial, programes de formació i inserció, gestió de programes europeus. 

 
L’àrea de serveis econòmics, règim intern i governació s’encarrega de la gestió de l’administració 
municipal, Hisenda i Patrimoni, Ordenances municipals, Personal, Policia Local, de la Seguretat 
Ciutadana i de la Protecció Civil. 

 
L’àrea d’urbanisme, medi ambient, obres i serveis, tracta el planejament urbanístic, Obres públiques, 
llicències d’obres i activitats, gestió de serveis  municipals (manteniment de la via pública i equipaments, 
enllumenat, neteja, parcs i jardins), millores als barris, medi ambient (actuacions d’educació ambiental, 
de sensibilització i planificació). 

 
El Patronat de serveis personals, té la funció cultural, promoció d’activitats artístiques, música, teatre... 
suport a les iniciatives de les entitats, patrimoni cultural, gestió d’equipaments culturals. També tracta 
temes d’ensenyament (participació gestió d’escoles, suport a la renovació pedagògica , de Salut i 
Benestar social , com són l’educació sanitària, serveis socials municipals i altres programes de 
prevenció. S’encarrega de les activitats esportives i tracta de fomentar i promocionar-les, gestiona els 
equipaments esportius i dona suport a les entitats. Per últim és el responsable de joventut i festes, on 
promociona activitats 
 
5.7.1.3. Pressupost municipal i despeses destinades al medi ambient 
 
A continuació es mostra, per cadascuna de les àrees de l’ajuntament de Ripoll, les despeses municipals 
al llarg de l’any 2005: 
 

Taula 109: Despeses ajuntament de Ripoll. Any 2005. 
Àrees Despeses (Total 

Pagaments) 
REGIM INTERN I ADMINISTRACIO GENERAL 2.281.504,48 
SERVEIS ECONOMICS 999.846,94 
GOVERNACIO I SEGURETAT CIUTADANA 507.335,6 
FORMACIO I OCUPACIO 144.099,46 
URBANISME I PLANEJAMENT 1.436.539,19 
OBRES I MANTENIMENT 421.527,06 
SERVEIS MUNICIPALS, SOL I PATRIMONI 1.006.316,78 
PARTICIPACIO CIUTADANA I INFORMACIO 27.584,44 
MEDIAMBIENT 133.050,13 

Despeses de personal 257.098,32 
Despeses en bens corrents i serveis 126.456 
Transferències corrents 19.067,47 
Inversions reals 0 

DINAMITZACIO ECONOMICA 402.621,79 
ESCOLA TALLER 233.353,63 
REGIM INTERN I ADMINISTRACIO GENERAL 2.281.504,48 
SERVEIS ECONOMICS 999.846,94 
TOTAL 7.5937.79,5 

Font: Ajuntament de Ripoll 
 
Els ingressos totals (recaptació neta) pel 2005, a partir dels impostos directes i indirectes, de les diverses 
taxes, els reintegraments, de les transferències corrents (de l’estat, comunitat autònoma i entitats), etc. 
han estat de 8.652.534,01 €. 
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Tal i com es mostra en el gràfic, la major part 
de les despeses es destinen a Règim intern i 
administració general, així com Urbanisme i 
Planejament. Serveis econòmics i Serveis 
municipals, sòl i patrimoni també representen 
una despesa important. Pel què fa a l’àrea de 
Mediambient i a la Participació ciutadana i 
Informació, únicament s’hi destina un 2% i un 
0,4% respectivament, essent de les àrees que, 
juntament amb Escola Taller i Formació i 
ocupació, s’hi destina un pressupost menor. 
 
 
 
5.7.1.4. Descripció detallada de l’àrea o departament de medi ambient 
 
L’àrea de Medi Ambient és presidida per Carme Brugarola i Areás, la qual és també la tinent d’alcalde 
tercer. 
 
L’àrea disposa d’un tècnic mediambient a temps parcial, degut a qüestions pressupostàries, el qual va 
iniciar la seva activitat a l’ajuntament un any després de l’inici de la legislatura. Així mateix, i gràcies a 
una subvenció, es disposa d’un segon tècnic per a temes referents a residus, tant pel què fa al treball de 
camp, com per a temes d’informació i suport en qüestions mediambientals (principalment residus) als 
empresaris de la comarca des de la Unió Intersectorial del Ripollès. 
 
A continuació s’indiquen, a grans trets, les principals problemàtiques tractades des de l’àrea de medi 
ambient: 
 
- Mobilitat 
- Sensibilització i difusió: campanyes d’educació ambiental, edició de material i publicacions 
- Qualitat ambiental: neteja viària, gestió de residus (estudis tècnics, retirada de residus, etc.) 
- Conservació i manteniment via pública: neteja i manteniment de fonts, neteja carrers, etc. 
- Conservació i manteniment de jardins, boscos, etc.: Parc Botànic, manteniment vores dels rius, 

compostadores per als jardins públics (prova pilot), etc. 
- Control i seguiment fauna urbana 
- Aportacions a xarxes supramunicipals en les que s’està adherit: Consorci Alba-Ter, CILMA, 

Consorci per als Espais d’Interès Natural del Ripollès, Rutes Verdes. 
 
 
5.7.1.5.Ordenances i taxes. 
 
5.7.1.5.1.Ordenances municipals i fiscals. 
 
El municipi de Ripoll es regeix per ordenances d’aplicació de la legislació autonòmica, a continuació 
s’enumeren aquestes ordenances. 
 
Ordenances municipals 
 
- I. Ordenança de Policia i bon govern. 
- II. Ordenança de Policia de la via pública. 
- III. Ordenances d’Obres a la via pública. 
- IV. Ordenança reguladora de les Llicencies Urbanístiques. 
- V. Ordenança reguladora dels horts d’explotació familiar i la construcció d’edificacions al servei de 

l’activitat agrícola. 
- VI. Ordenança del medi ambient. 
- VII. Ordenança reguladora de la qualitat sonora del medi urbà. 
- VIII. Ordenança de policia de la publicitat a la via pública. 
- IX. Ordenança reguladora del mercat setmanal, Fires i Firal, Festa Major. 
- X. Ordenança reguladora del servei públic en automòbils lleugers. 
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13%Governacio i 

Seguretat 
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Figura 187: Despeses municipals. Any 2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels pressupostos municipals.
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Ordenances fiscals 
 
- ORDENANÇA NUM 1. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
- ORDENANÇA NUM 2. Reglamentació general dels preus públics municipals. 
- ORDENANÇA NUM 3. General de contribucions especials. 
- ORDENANÇA NUM 4. Reguladora de l'impost sobre bens immobles. 
- ORDENANÇA NUM 5. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
- ORDENANÇA NUM 6. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
- ORDENANÇA NUM 7. Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- ORDENANÇA NUM 8. Impost sobre activitats econòmiques. 
- ORDENANÇA NUM 9. Taxa per expedició de documents administratius. 
- ORDENANÇA NUM 10. Ordenança reguladora de la taxa per la tramitació de les autoritzacions 

ambientals previstes a la llei 3/98, de les llicències municipals d’obertura d’establiments o 
instal·lacions, i del règim de comunicació prèvia. 

- ORDENANÇA NUM 11. Taxa de cementiri municipal. 
- ORDENANÇA NUM 12. Taxa pel servei de recollida d’escombraries i tractament de residus. 
- ORDENANÇA NUM 13. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament  o  

abusivament  a  la  via  publica. 
- ORDENANÇA NUM 14.Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
- ORDENANÇA NUM 15. Taxa pel servei especial conducció de transports, obres o altres actuacions 

de la policia i/o brigada que es requereixi. 
- ORDENANÇA NUM 16. Taxa per a la realització de proves  per a l’obtenció de permisos de conduir. 
- ORDENANÇA NUM 17. Taxa tinença de gossos. 
- ORDENANÇA NUM 18. Ordenació general de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local. 
- ORDENANÇA NUM 19. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

local a favor d’empreses Explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general 
o afectin a la generalitat o una part important del veïnat . 

- ORDENANÇA NUM 20.Taxa sobre el teatre municipal. 
- ORDENANÇA NUM 21.Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels 

establiments destinats a la producció, Emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus 
derivats. 

- ORDENANÇA NUM 22. Taxa reguladora del servei de clavegueram. 
- ORDENANÇA NUM23. Ordenança per a l’atorgament de subvencions per el foment d’activitats 

econòmiques. 
- ORDENANÇA NUM 24. Ordenança per a l’atorgament de subvencions en el marc del pla de 

dinamització comercial de Ripoll. 
- ORDENANÇA NUM 25. Ordenança per a l’atorgament de subvencions als joves emprenedors. 
- ORDENANÇA NUM 26. Ordenança municipal per a l’atorgament de subvencions per la rehabilitació 

i tractament d’edificis. 
 
Així mateix, en data de 24 de febrer de 2006, s’ha aprovat definitivament l’Ordenança municipal per a la 
Regulació del Soroll i les Vibracions al terme municipal de Ripoll (Veure apartat 3.7. Soroll). 
 
 
5.7.1.5.2. Taxes municipals 
 
En aquest apartat s’analitzaran les taxes municipals segons l’impost de circulació de vehicles i les de 
recollida municipal d’escombraries per tal de poder comparar-les amb els diferents municipis. A 
continuació apareix una taula amb les taxes segons les classes de vehicles. 
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Taula 110: Taxes segons classes de vehicles. 
 

Potència i classe de vehicle Quota Euros 
  
A) Turismes:  
De menys de 8 cavalls fiscals  20,40 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals  58,80 
De  12 fins a 15,99 cavalls fiscals 134,80 
De  16  a 19,99 cavalls fiscals  173,60 
De 20 cavalls fiscals endavant 217,20 
  
B) Autobusos:  
De  menys de 21 places 144,40 
De 21 a 50 places 208,00 
De més de 50 places 262,00 
  
C) Camions:  
De menys de 1.000 kgs. de càrrega útil 72,40 
De 1.000  a 2.999 kgs. de càrrega útil 144,40 
De 3.000 kgs fins a 9.999 kgs. de càrrega útil 208,00 
De més de 9.999 kgs. de càrrega útil 262,00 
  
D) Tractors:  
De menys de 16 cavalls fiscals 34,00 
De 16 a 25 cavalls fiscals 54,00 
De més de 25 cavalls fiscals 144,40 
  
E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica:  
De menys de 1.000 kgs. de càrrega útil i més de 750 kgs de càrrega útil  

34,00 
De 1.000 a 2.999 kgs. de càrrega útil 54,00 
De  més de 2.999 kgs. de càrrega útil 144,40 
  
F) Altres vehicles:  
Ciclomotors 8,40 
Motocicletes de fins a 125 c.c. 8,40 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. 13,60 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. 29,60 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. 58,40 
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 117,60 

 
 
Font: Ordenança Fiscal número 7, Ajuntament de Ripoll. 
 
Taula 111: Taxes d’escombraries  
 

Activitat Quota Euros 
 
A) Serveis d’ Hostaleria, Restauració i Oci 
1. Sala de Festes, discoteques,bars musicals i pubs 637,00 
2. Hotels, Hostals, Residències, i pensions 637,00 
3.Hotels, Hostals, Residències i pensions amb servei de restaurant  796,30 
4. Càmpings 2euros/plaça 
5. Restaurants 637,00 
6. Cafeteries, i Bars amb servei de menjars 477,80 
7.Cafeteries i Bars sense servei de menjars 318,50 
 
B) Comerç 
1. Comerços amb superfície de venda >500m² 1274,10 
2. Comerços amb superfície de venda de 100 m² a 500 m² 637,00 
3. Comerços d’alimentació (carnisseries/peixateries, etc...) 
Amb superfície de venda <100m² 

318,50 

4.Comerços no inclosos en els apartats anteriors 212,35 
5. Comerços amb venda ambulant setmanal  
- parades d’articles l’alimentació  
- parades d’articles no alimentaris  

 
53,15 
35,00 

 
C) Indústries i tallers 
1. Indústries, tallers, empreses de serveis no inclosos en altres epígrafs:  
a) amb número d’obrers >100 796,30 
b) amb número d’obrers de 50 a 100 obrers 637,00 
c) amb número d’obrers de 10 a 50 obrers 318,50 
d) amb número d’obrers <de 10 obrers 212,35 
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D)Oficines i locals professionals 
1. Oficines i locals professionals 212,35 
2. Despatxos professionals i activitats que s’exerceixen en el propi habitatge, pel seu 
conjunt 

220,80 

 
E) Habitatges 
1. Habitatges particulars  79,20 
2. Habitatges destinats a turisme rural  106,20 
3. Habitatges destinats a explotacions agràries i/o ramaderes 39,60 
 
F) Altres 
1. Locals contemplats en els epígrafs 1,2,3 i 4 els quals es troben fora de funcionament  79,20 
2. Magatzems:  
2.1. En cas que el titular (llogater o propietari) del local, tributi per una activitat principal, 
estarà exempt de pagament 

 

2.2. En cas que el titular (llogater o propietari) del local, no tributi per una altra activitat 
principal. 

79,20 

 
Font: Ordenança Fiscal número 12, Ajuntament de Ripoll. 
 
5.7.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 
 
Des de l’Ajuntament s’han externalitzat certs serveis, com és la gestió de la xarxa d’abastament i de la 
xarxa de clavegueram de Ripoll. D’altres en canvi, es continuen gestionant des del propi ajuntament. 
 
Pel què fa al servei de jardineria, s’ha promogut certes actuacions de millora en la seva getsió per tal de 
reduir costos i reduir el consum de recursos.  
El manteniment de les zones amb gespa, representa un cost elevat. Així doncs, s’ha procedit a modificar 
l’horari del sistema de reg (o bé al matí, o bé al vespre i de 2 a 3 cops per setmana) i s’han canviat 
alguns aspersors. Els canvis realitzats han implicat un estalvi important d’aigua. No obstant això, el 
sistema òptim per al reg, implicaria un sistema automatitzat i centralitzat, el qual implica una inversió 
important. 
Durant molts anys, s’ha esporgat tota la capçada dels arbres i en fulla verda, actualment però, s’ha 
modificat el sistema i es procedeix a realitzar-la a la tardor-hivern. Així doncs, alhora de dissenyar noves 
rotondes o zones verdes, es valora el cost global. 
Un altra problemàtica detectada està associada amb les obres, ja que la jardineria de les mateixes, en 
ser la última fase dels projectes, moltes vegades es descuida. És per aquest motiu que des de 
l’Ajuntament de Ripoll s’ha establert una clàusula d’un any de manteniment.  
 
Dins de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ripoll s’han definit uns objectius per desenvolupar 
durant l’any 2005. Aquests objectius tracten diferents temes ambientals que es donen en el municipi, 
com per exemple la mobilitat. Des de l’Ajuntament es planteja la necessitat de desenvolupar un Pla de 
mobilitat i més concretament realitzar una campanya de difusió per millorar la mobilitat sostenible per 
potenciar l’ús de la bicicleta o motivar a la població a desplaçar-se a peu. 
Uns altres temes que s’incorporen són els de manteniment de la via pública i la conservació i 
manteniment de jardins i boscos. En relació als residus, es planteja la instal·lació de compostadores en 
els diferents parcs i jardins del municipi i així com la realització de campanyes per conscienciar a la 
població de la importància  
 
Tot i que la gestió de residus es realitza des del Consell Comarcal, des de l’Ajuntament de Ripoll s’està 
realitzant la campanya “Ripoll.net”, la qual té com a objectiu millorar el civisme, així com una campanya 
dirigida als generadors singulars de residus, és a dir, establiments comercials i petites indústries. Es 
tracta d’una campanya puntual, d’una durada de 3 mesos, de la qual se’n realitzarà un seguiment per a 
detectar aquells contenidors que la seva ubicació és inadequada. 
 
Actualment es recullen els residus d’aquells establiments comercials que ho sol·liciten. En la campanya, 
se’ls informa sobre el servei de recollida porta a porta que s’ofereix de la fracció de cartró i vidre. Hi ha 
previsió de re fer la recollida porta a porta de matèria orgànica en carnisseries. 
Les campanyes són finançades des del Consell Comarcal del Ripollès CCR ja que és aquest qui està 
associat a Ecoembes. 
 
Un altra actuació futura per la gestió ambiental del municipi és la creació d’ una oficina de medi ambient 
donat que s’ha detectat que molts problemes mediambientals deriven de la manca d’informació. S’ha 
realitzat un conveni entre l’ajuntament de Ripoll i la Unió Intersectorial del Ripollès, amb l’ajut del 
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Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la gestió de l’oficina de medi ambient la qual, a més 
donarà informació mediambiental a les empreses. 
 
 
5.7.3. Coordinació administrativa 
 
5.7.3.1. Òrgans de coordinació i gestió supramunicipals 
 
Al municipi de Ripoll es troben representades diverses administracions i organismes d’àmbit 
supramunicipal amb competències en l’àmbit del Medi Ambient: el Ministeri de Medi Ambient, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comarques de Girona o el Consell Comarcal del Ripollès. S’ha de tenir en compte que la majoria de 
les competències relacionades amb el medi ambient i la gestió territorial han estat traspassades pel 
Govern de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. 

El Ministeri de Medi Ambient és el responsable de transposar les directives europees, dictaminar les 
normatives bàsiques, fomentar les energies renovables, regular els sòls, gestionar les infrastructures 
generals, etc. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH) s’estructura en 
la direcció de serveis i quatre Direccions Generals (DG): DG d’Habitatge, DG de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat, DG de Qualitat Ambiental, DG de Medi Natural. 
 
A part de les direccions generals, hi ha set organismes més que depenen del DMAH que són els 
següents: 

- L’Agència Catalana de l’Aigua 
- L’Agència de Residus de Catalunya 
- Aigües Ter Llobregat 
- El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient 
- Forestal Catalana, S.A. 
- El Centre de la Propietat Forestal 
- El Servei Meteorològic de Catalunya 

 
En quant a competències ambientals assumides principalment o exclusivament per la Generalitat de 
Catalunya, es troba el cas de la contaminació atmosfèrica (Direcció General de Qualitat Ambiental).  

La gestió dels residus industrials, sanitaris i ramaders, i les taxes dels residus també depèn de la 
Generalitat de Catalunya (Agència de Residus de Catalunya). 

Certs aspectes del vector aigua són també competència del DMAH, concretament els recursos hídrics, 
els abocaments a llera pública i el cànon de l’aigua són competència de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

La Diputació de Girona no té competències directes en els municipis de la província, però els dóna 
suport tècnic i financer. També fomenta l’educació ambiental a les escoles a partir de programes de 
descoberta de l’entorn. 
En aquest cas, la Diputació de Girona dóna el suport necessari en la redacció de les l’Agendes 21 locals 
dels municipis de la comarca del Ripollès. 

 
L’Ajuntament de Ripoll, i concretament la regidora de medi ambient, és membre de la comissió executiva 
de diversos consorcis existents a les comarques de Girona, com són:  
 
Consorci Ripollès Desenvolupament: Promoció, suport i participació pel que fa a activitats 
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès, com 
també la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació. 
 
Consorci Alba Ter: El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu que parteix de la 
iniciativa local, creada el 1998 i que té com a objectiu “fer de l’aigua i de l’àmbit fluvial els elements 
d’identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i fent-lo compatible amb el 
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals de forma sostenible i coordinada”. Està 
format pels set ajuntaments impulsors del projecte i per 33 ajuntaments més de la riba i la conca del Ter  
 
Consorci Vies Verdes: El Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de caràcter 
associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada per 23 ajuntament de municipis gironins i la 
Diputació de Girona. S’encarrega de gestionar  els més de 106 Km que hi ha en la província de Girona. 
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Consorci de Telecomunicacions de Catalunya (Localret): Localret és el Consorci local per al 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests 
moments, per 800 ajuntaments de tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de 
Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), està integrat 
per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. 
El CILMA es va crear amb l’objectiu que tots els ens locals puguin participar en la definició de les accions 
estratègiques que s’hauran d’impulsar des de tots els nivells: local, comarcal i regional/territorial, amb la 
complicitat dels ciutadans. 
El CILMA s’estructura a través dels següents òrgans: 
Assemblea General: És l’òrgan sobirà de l’associació. i està compost per un representant de les 
comarques i municipis i tres representants de la Diputació. 
Junta Executiva: Regeix, administra i representa el Consell, i està formada pel President, per tres 
representants de la Diputació i  per Representants dels ens associats  
Comissions: Les comissions estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis gironins interessats 
a debatre, treballar i aplicar polítiques ambientals amb d’altres municipis de similars característiques 
socioecològiques i amb interessos comuns. 
Fòrums: Els fòrums tenen la finalitat de fer partícips els sectors industrial/productiu, el món empresarial, 
l’agrari-ramader-pesquer, les associacions professionals, els sindicats, les organitzacions de defensa del 
medi ambient i la ciutadania en general, per tal d’afavorir la seva sensibilització i educació ambiental. 
Servei Tècnic: Compost per una Xarxa Tècnica, formada pels tècnics en medi ambient dels consells 
comarcals, i la Secretaria Tècnic que s’encarrega de facilitar i coordinar els espais de trobada, actuar 
com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i externa mitjançant la difusió de les activitats i 
serveis. 
 
 
5.7.3.2 Coordinació administrativa entre àrees de l’Ajuntament de Ripoll 
 
L’Ajuntament de Ripoll té estructura gerencial des de l’any 1988, és a dir, reprodueix l’estructura 
empresarial. L’ajuntament té la figura del gerent, el qual actua com a coordinador de les diferents àrees, i 
com a tal es reuneix setmanalment amb els caps de les diferents àrees. 

Així mateix, l’Ajuntament de Ripoll presenta diversos òrgans per a la coordinació entre les diferents 
àrees: 

- Junta de Govern: la seva competència bàsica és la prestació d’assistència a l’alcalde en l’exercici de 
les seves atribucions, i es pot encarregar a més d’aquelles altres atribucions que l’alcalde o el Ple li 
deleguin, o aquelles que li atribueixi específicament la llei. La Junta de Govern es reuneix 
setmanalment, i està configurada amb els membres que a continuació es relacionen amb la 
determinació i ordre de substitució dels Tinents d’Alcalde. 

- Comissió Informativa: la comissió informativa es reuneix mensualment, una setmana abans de cada 
Ple, per tal de debatre els diferents temes que es tractaran en el Ple. 

- Ple: el Ple de l’Ajuntament es reuneix una vegada al mes per tal de tractar aquells temes que 
afecten al conjunt del municipi. 

- Consell d’Administració del Patronat de Serveis Personals: l’àrea de Serveis personals, la qual té 
figura de patronat, es reuneix mensualment. Hi ha prevista la supressió de la figura de patronat i la 
reconversió d’aquesta en una àrea. 

 
La Societat Municipal d’Aigües de Ripoll S.A. (SOMASRSA), la qual realitza reunions de Consell 
d’Administració cada 3 mesos, és presidida pel regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Ripoll. També en 
forma part el regidor de barris, la gerent de l’Ajuntament de Ripoll, l’enginyer municipal, un extern 
nomenat per l’equip de govern, la secretària de l’Ajuntament, la qual actua també com a secretària, i la 
gerència. 
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5.7.4. Gestió ambiental als serveis municipals 
 
5.7.4.1. Anàlisi del control de les activitats industrials de la comarca 
 
D’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, LIIAA, 
(DOGC núm. 2598 de 13/03/98) que transposa la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i control 
integrat de la contaminació (IPPC) i els reglaments que la desenvolupen, les empreses han d’obtenir una 
autorització administrativa en la que es fixen uns nivells màxims de contaminació permesos, han de 
renovar la tecnologia per tal de reduir les emissions i realitzar una sèrie de controls i revisions periòdics. 
Aquest nou model impulsa la descentralització, la coordinació entre les administracions públiques 
competents en la matèria i la simplificació dels procediments. 

En funció de l’impacte de l’activitat sobre el medi es classifiquen les activitats en tres annexes, de 
manera que per cada annex es defineix un règim d’autorització diferent, i es determina l’administració 
que l’autoritza.  

Activitats amb incidència ambiental elevada o Annex I, subjectes a una autorització ambiental i control 
ambiental. Han de sol·licitar a l’ajuntament l’autorització ambiental que serà tramitada i autoritzada pel 
Departament de Medi Ambient amb un informe perceptiu de l’ajuntament. 
 
Activitats amb incidència ambiental moderada o Annex II, subjectes a una Llicència Ambiental i control 
ambiental, dividides en Annex II.1 i Annex II.2. En ambdós casos han de sol·licitar la llicència a 
l’Ajuntament, si bé aquesta es tramita al Departament de Medi Ambient si es tracta d’un annex II.1 o al 
propi Ajuntament si es tracta d’un annex II.2. En el cas de municipis de menys de 50.000 habitants, o bé 
aquells ajuntaments que així ho tinguin atribuït, les activitats de l’annex II.2 es tramitaran al Consell 
Comarcal. 
 
Les activitats amb incidència ambiental baixa o Annex III, queden subjectes al règim de permís ambiental 
municipal, el qual es tramita a l’Ajuntament. 
 
La nova normativa efectua un clar repartiment de funcions entre l’Administració de la Generalitat i 
l’Administració local per tal de que no es produeixi una superposició d’actuacions. 
 
Amb l’aprovació del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, 
reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 
modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes, es formula un Programa 
d’Adequació esglaonat amb l’objectiu d’organitzar el procés d’adequació i tramitació de sol·licituds 
d’adequació de les activitats existents. 
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, i els Ajuntaments són els qui han d’identificar i classificar les activitats de l’Annex I i II. Una 
vegada s’han identificat i classificat les activitats afectades s’ha establert un calendari esglaonat 
d’adequació en tres períodes de durada semestral: abans de l’1 de gener de 2006, abans de l’1 de juliol 
de 2006 i abans de l’1 de gener de 2007. En el cas que en data 1 d’octubre de 2005 no s’hagi rebut 
notificació s’entén que ha de presentar l’autorització i llicència ambiental abans de l’1 de juliol de 2006. 
 
Una vegada formulat el calendari d’adequació, l’administració ha de procedir a notificar al representant 
de l’activitat la resolució establerta.  
 
Des de l’Ajuntament es va enviar una carta a totes les activitats dels annexes II.1. i II.2, però no s’ha 
rebut resposta de cap empresa. 
 
 
5.7.4.2.Anàlisi del grau de seguiment i control de consums en dependències comarcals  
 
L’Administració local ha de servir com a exemple en la optimització dels recursos energètics, de l’aigua i 
en la producció de residus del municipi i per altra banda l’ajuntament té un paper clau en la promoció de 
polítiques d’eficiència dels recursos. 
 
Pel què fa als consums energètics, l’Ajuntament de Ripoll no realitza un control sobre els consums dels 
edificis i les dependències municipals. Tampoc es porta un control dels consums d’aigua. 
 
L’Ajuntament disposa del programa informàtic Wincem, una aplicació que permet gestionar i estudiar la 
informació energètica que generen les diferents instal·lacions municipals (dependències i enllumenat 
públic) a partir de les dades obtingudes de les factures dels diversos subministraments (electricitat, gas, 
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combustibles líquids i sòlids, aigua, ...). No obstant això no s’està utilitzant degut a la manca de personal 
disponible que pugui gestionar-lo. 
 
 
5.7.4.3.Utilització de criteris ambientals 
 
A l’hora de redactar i aprovar les ordenances fiscals s’han tingut en compte alguns criteris ambientals. 
Així doncs, l’Ajuntament de Ripoll disposa de diferents ordenances en matèria de medi ambient, com 
són: 
 

- I. Ordenança de Policia i bon govern. 
- VI. Ordenança del medi ambient. 
- VII. Ordenança reguladora de la qualitat sonora del medi urbà. 

 
Des de l’Ajuntament no s’utilitza un protocol referent a quins criteris mediambientals cal seguir en matèria 
de compres, tant pel propi Ajuntament, com per la resta de dependències municipals, pel mobiliari urbà o 
concursos públics, entre d’altres. 
 
L’Ajuntament de Ripoll publica de forma periòdica diferents butlletins o fulletons, que permeten donar a 
conèixer a la població les actuacions que s’estan portant a terme al municipi, ja siguin de caire social, 
econòmic, ambiental, etc.  
Bianualment es publica el butlletí municipal, i amb una periodicitat mensual es publica el fulletó 
“Ajuntament.com”, els quals s’envien per correu a les diferents llars. 
 
 
5.8. Animals domèstics 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll no es porta un cens actualitzat dels animals domèstics. 
 
No obstant això, i davant la problemàtica generada per certs animals com poden ser els gats, des de 
l’Ajuntament es va impulsar una campanya per a l’esterilització d’aquests animals, així com jornades per 
conscienciar a la població sobre la problemàtica que generen els excrements de gossos pel carrer. 
 
Una altra de les problemàtiques detectades referent a animals domèstics, ha estat l’alliberament al riu 
Ter, en el seu pas per Ripoll, d’una població important d’ànecs domèstics, per part d’algun veí del 
municipi. 
 
 
5.9. Telecomunicacions 
 
El municipi de Ripoll té instal·lada juntament amb la majoria dels municipis de la comarca banda ampla 
de tal manera que el propi Ajuntament del municipi com els particulars que tinguin internet a la seva llar 
poden disposar d’una connexió segura i ràpida. 
 
Un estudi realitzat per La universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona amb dada maig de 2004, sobre 
la presència i contingut de les planes webs dels Ajuntaments catalans indica que han augmentat la seva 
presència a Internet durant els últims tres anys. En concret, el 78% dels 946 ajuntaments de Catalunya 
tenia pàgina web l’any 2003, mentre que l’any 2000 el percentatge d’ajuntaments amb presència a la 
xarxa era del 62%.  
 
La qualitat de les webs municipals també ha experimentat una millora destacable. L’any 2000, el 72,2% 
de les webs eren només pàgines planes del municipi amb poca o nul·la informació sobre serveis, mentre 
que el 27,8% eren pàgines d’ajuntament “més elaborades, amb informació de l’administració local i dels 
serveis que ofereix la web”. Tres anys després, el percentatge de pàgines més completes havia 
augmentat fins al 50,2% del total, principalment en els ajuntaments de les províncies de Barcelona i 
Girona.  
 
L’estudi analitza a fons els continguts de les pàgines web municipals, que han millorat tant la informació 
general sobre el municipi com la informació sobre entitats i equipaments. A grans trets, entre els anys 
2000 i 2003 les pàgines web dels ajuntaments catalans han augmentat la informació que ofereixen sobre 
l’administració i també han aconseguit orientar-se més als ciutadans. 
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Entre els reptes pendents hi ha l’increment del grau d’interacció entre l’administració i els ciutadans. 
L’any 2003 només el 12,3% de les webs oferien mecanismes de comunicació amb els ciutadans com ara 
enquestes, xats, fòrums o llistes de distribució sobre l’actualitat municipal i consistorial. D’altra banda, 
també cal augmentar les possibilitats de realitzar tràmits on-line. 
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B. Resum divulgatiu i indicadors de la memòria descriptiva 
 

Regressió poblacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augment del nombre d’habitatges 
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Xarxa de Serveis Socials i Sanitaris competent 
Serveis Socials 
• Consell Comarcal: 

- At. Primària: teleassistència domiciliaria 
- At Especialitzada: Servei Integració familiar 

 
• Fundació MAP: 

- CDIAP (Centre Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç): 

- Residència MAP 
- Centre d’Atenció Especialitzada Montserrat 
- Llar Residència MAP 
- Centre Ocupacional 
- Servei Respir 

 

 
• Ajuntament: 

- At Primària 
- At Especialitzada 
- Llar d’avisResidència geriàtrica 
- Centre de dia per la gent gran 
- Habitatges tutelats 
- Atenció drogodependents 
- Altres (recollida transeunts, llar d’acolliment) 

 

  
Serveis Sanitaris  

- Centre d’Atènció Primària 
- Centre de Salut Mental 
- Dos mútues sanitàries lligades a empreses metal·lúrgiques i tèxtils- 
- Cinc clíniques dentals. 

 

Oferta educativa adequada a les necessitats actuals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ensenyament no formal: 
 

- Escola Oficial d’Idiomes 
- Fundació Eudald Graells (cursos en l’àmbit de 

la mecànica i automoció) 
 
Educació Ambiental = Escoles Verdes a Ripoll 

- Llar d’infants i Parvulari Daina. 
- Escola Salesiana, Escola Vedruna. 
- CEE Ramón Surinach. 
- CEIP Joan Maragall. 
- CEIP Tomàs Raguer. 
- IES Abat Oliba. 

 
 
 
 

Elevat nombre d’associacions i d’esdevinents culturals 
 
Equipaments municipals: Biblioteca municipal, 
zona esortiva, Pista poliesportiva i Espai Polivalent 
Eudald Graells. 
 
 
Oferta cultural: Varietat en l’oferta d’activitats 
festives al municipi de Ripoll. 
 

 
 

 
Participació ciutadana: Inexistència de cap 
comissió o Forum de participació ciutadana 
permanent. 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Escola
Salesiana

Escola
Vedruna 

Joan Maragall Tomàs Raguer Escola Daina I.E.S Abat
Olina

N
º a

lu
m

ne
s

Ed. Infantil Ed. Primària E.S.O Batxillerat Formació Professional

Nombre d’alumnes per centre i nivell educatiu

41%

26%

26%

7%

Culturals Esport AV Altres

Classificació d’entitats per temàtiques

Font: Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès.

Font: Ajuntament de Ripoll 



 
340 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

Seguretat ciutadana 

 
• Seguretat Viària supramunicipal: Mossos d’Esquadra 
• Seguretat Viària intermunicipal: Cos de Policia Local (14 agents) 
 

Organització dels serveis municipals 

• Partit Polític de govern: Coalició política per part d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit 
Socialista Català (PSC) i Iniciativa Verda per Catalunya (ICV). La composició de l’Ajuntament és de 4 
tinents d’alcalde (2 de ERC, 1 de PSC i 1 de ICV ) i 4 regidors (2 del PSC i 2 de ERC). 

 
• Àrees de govern: 

- Gerència 
- Àrea de serveis econòmics, règim intern i seguretat ciutadana 
- Àrea de serveis territorials 
- Àrea de Medi Ambient 
- Àrea de promoció econòmica 
- Àrea de serveis personals 

 
• Principals àmbits d’actuació des de l’àrea de Medi Ambient: 

- Mobilitat 
- Sensibilització i difusió: campanyes d’educació ambiental, edició de material i publicacions 
- Qualitat ambiental: neteja viària, gestió de residus (estudis tècnics, retirada de residus, etc.) 
- Conservació i manteniment via pública: neteja i manteniment de fonts, neteja carrers, etc. 
- Conservació i manteniment de jardins, boscos, etc.: Parc Botànic, manteniment vores dels rius, 

compostadores per als jardins públics (prova pilot), etc. 
- Control i seguiment fauna urbana 
- Aportacions a xarxes supramunicipals en les que s’està adherit: Consorci Alba-Ter, CILMA, 

Consorci per als Espais d’Interès Natural del Ripollès, Rutes Verdes 
 

• Pressupost municipal: Un 2% de les despesses de l’any 2005 van ser destinades a matèria de medi 
ambient. 

Manca de coordinació amb els diferents departaments i institucions 

Entre departaments de l’Ajuntament 
- Reunió setmanal de la Junta de govern 
- Reunió menusal de la Comissió informativa 
- Reunió menual del Ple 
- Reunió mensual del Consell d’Administració 

del Patronat de Serveis Personals. 
- Reunió cada tres mesos amb SOMARSA 

(Societat Municipal d’Aigües de Ripoll S.A) 

Amb altres administracions 
- Consorci Alba Ter 
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient. 
- Consorci de Telecomunicacions de 

Catalunya 

Les pràctiques ambientals municipals són insuficients 

• L’Ajuntament de Ripoll no realitza cap control referents als consums energètics ni d’aigua de les 
dependències municipals. 
 

• Ordenances municipals: 
- Ordenança de Policia i bon govern. 
- Ordenança del medi ambient. 
- Ordenança reguladora de la qualitat sonora del medi urbà. 
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C. Indicadors 
 
 

Indicador: 1. Creixement natural 

Definició: 

L’indicador mesura l’evolució de la població naturalment (natalitat i defuncions) 

Tipus Pressió 

Unitats Nombre d’habitants 

Mètode de càlcul Creixement natural = Naixements - Defuncions 

Valor actual -19 individus (2004) 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Bescanó 

Tendència Augment 

Observacions - 

 
 

Indicador: 2. Taxa d’envelliment 

Definició: 

Percentatge de població major de 65 anys. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*65lim 







 >
=

totalPoblació
anysPoblacióentenvelTaxa  

Valor actual 22% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Ripoll 

Tendència Augment 

Observacions - 
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Indicador: 3. Saldo migratori 

Definició: 

Diferència entre l’emigració (població que arriba al municipi) i l’immigració (població que marxa 
del municipi) 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul Saldo migratori = Emigració - Immigració 

Valor actual -81 persones. 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 

 
 

Indicador: 4. Habitatges buits 

Definició: 

Proporció d’habitatges buits o abandonats al municipi. 

Tipus Pressió 

Unitats % 

Mètode de càlcul 
100*

'
'% 








=

habitatgesdtotalNombre
buitshabitatgesdNombrebuitshabitatges  

Valor actual 19% 

Periodicitat Anual 

Obtenció Institut d’Estadística de Catalunya 

Tendència Disminució 

Observacions - 
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Indicador: 5. Despesa municipal en matèria de sostenibilitat 

Definició: 

Amb aquest indicador es pretén conèixer el pressupost municipal és dedicat a actuacions 
mediambientals. 

Tipus Resposta 

Unitats € 

Mètode de càlcul Despesa municipal en matèria de sostenibilitat = pressupost municipal 
destinat a medi ambient 

Valor actual 133.050€ 

Periodicitat Anual 

Obtenció Ajuntament de Ripoll 

Tendència Augment 

Observacions - 
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D. Diagnosi estratègica 
 
5.10. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 RIPOLL HA SOFERT UNA REGRESSIÓ POBLACIONAL 
 
El municipi de Ripoll ha perdut població en els darrers 30 anys, tot i que en un percentatge inferior al que 
ho han fet la resta dels municipi de la comarca, adoptant les característiques pròpies d’una població 
envellida. 
A partir dels anys 80 la població de Ripoll comença a disminuir any rera any fins a experimentar un gir a 
partir del 2001, moment en què s’ha detectat un lleuger creixement. En aquest mateix període, tot i que 
el saldo de creixement vegetatiu continua essent negatiu, els naixements han incrementat. Així mateix, 
les immigracions externes augmenten i tot i que el saldo migratori intern també continua negatiu. 
No obstant això, l’escenari que pot seguir la població és incert, ja que tant es pot tendir a un escenari 
poblacional mitjà alt, com baix. 
 
 

 BAIXA POBLACIÓ ESTACIONAL 
 
Ripoll no es caracteritza per ser un municipi tradicionalment turístic, a diferència d’altres municipis de la 
comarca, tot i ser-ne la capital. Així ho corroboren les xifres de la població estacional, que segons dades 
de 1998 ja eren baixes, i 5 anys després, encara han disminuït més. 
Aquest fet explica que la major part dels habitatges de Ripoll (79%) siguin principals i majoritàriament de 
propietat. 
 
 

 EL PERCENTATGE D’HABITATGES BUITS SUPERA LA MITJA DE LES COMARQUES 
GIRONINES 

 
El percentatge d’habitatges buits a Ripoll en el període 1981-2001 ha estat un 8% superior a la mitja de 
les comarques gironines i fins i tot de Catalunya.  
Tot i haver-hi diversos habitatges sense ocupar, en els darrers 10 anys el nombre de nous habitatges 
construïts per any ha augmentat progressivament. 
 
 

 L’AMPLI VENTALL DE SERVEIS SOCIALS I SANITARIS QUE S’OFEREIXEN AL MUNICIPI 
PERMETEN SATIFER LA DEMANDA 

 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ofereixen els serveis socials necessaris per atendre els 
municipis de la comarca, tant pel què fa a l’atenció primària com a l’atenció especialitzada.  
 
Tradicionalment, el propi Ajuntament de Ripoll ha ofert serveis en l’àmbit del Benestar Social mitjançant 
el Patronat municipal de Serveis Personals.  
 
Els serveis socials que s’ofereixen al municipi s’han ampliat amb els anys i s’han adequat a les noves 
necessitats i problemàtiques emergents, com per exemple la integració de la població immigrant, el 
servei d’atenció a les víctimes de violència domèstica, o la teleassistència, permetent així cobrir la 
demanda.  
 
Respecte als serveis sanitaris, l’estructura d’aquests dins de la comarca del Ripollès, és la mateixa que 
la de qualsevol comarca de Catalunya. Ripoll compta amb un Centre d’Atenció Primària, on s’hi troben 
els serveis bàsics, en el cas de necessitar d’especialistes és en el municipi de Campdevànol on s’hi troba 
l’Hospital Comarcal del Ripollès. Per altres serveis que necessiten l’actuació de tractaments més 
particulars, la població s’ha de desplaçar fins altres ciutats com Barcelona o Girona. 
 
No obstant això, cal destacar que manca una informació als usuaris per tal que coneguin els serveis que 
s’ofereixen tant des de l’Ajuntament com des del Consell Comarcal. A més, la coordinació entre el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament, és insuficient. 
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 L’OFERTA EDUCATIVA ÉS ÀMPLIA I ADEQUADA 

 
Ripoll compta amb diferents centres que ofereixen una àmplia oferta formativa a la població del municipi i 
de la comarca, des de l’educació infantil fins al batxillerat. A més, l’Institut Abad Oliba ofereix la 
possibilitat de cursar-hi formació professional i des de la Fundació Eduard Soler s’ofereixen diverses 
possibilitats en quant a formació superior reglada. 
 
 

 S’AMPLIA L’OFERTA D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 
Degut a l’elevat cost de l’habitatge, hi ha un cert sector de la població que es troba amb problemes per 
adquirir una vivenda digne, sigui de compra o de lloguer. Aquest sector sol coincidir amb la població jove, 
immigrant o amb pocs recursos. 
 
En aquests sentit s’han construït 32 vivendes noves de protecció oficial i hi ha previsió de seguir amb 
aquesta iniciativa. Concretament, en fase de projecte, hi ha prevista la construcció de nous habitatges de 
protecció oficial a la zona de Can Guetes. 
 
Tal i com s’ha dit a l’inici d’aquest punt, el problema s’hi troba en l’elevat cost de les vivendes, no en 
l’escassetat d’aquestes. Ripoll, sempre ha tingut una forta activitat constructiva, amb data de l’any 2003 
es registren 250 nous habitatges construïts i en construcció. La suficiència d’aquestes es justifica a més 
a més de la activitat constructora amb el decreixement de població que pateix Ripoll.  
 
L’ iniciativa de l’Ajuntament d’ampliar l’oferta d’habitatges de protecció oficial a Ripoll, és totalment 
satisfactòria, ja que, l’inaccesibilitat a l’habitatge és una de les problemàtiques més esteses a dia d’avui 
arreu de Catalunya. 
 

 BON TEIXIT ASSOCIATIU 
 
En el municipi de Ripoll existeixen 88 associacions, la majoria de caire cultural i esportiu, que organitzen 
activitats de temàtiques molt diverses.  
 
Així mateix, destaca el fet que els diferents barris s’organitzin en associacions, de manera que facilita i 
afavoreix la representació dels ciutadans a nivell individual en els diferents aspectes municipals que es 
portin a “participació ciutadana”. 
 
 

 BONS NIVELLS DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
A Ripoll no s’enregistren infraccions greus que puguin afectar a la seguretat ciutadana. Únicament s’han 
detectat problemes puntuals de vandalisme principalment en contra el mobiliari urbà, i des del propi 
ajuntament s’ha procedit a actuar-hi. 
Pel què fa a les carreteres, els nivells d’accidentabilitat són baixos i no s’han identificat punts negres. 
 
 

 ELS CRITERIS AMBIENTALS UTILITZATS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL SÓN ESCASSOS 
 
Des de l’Ajuntament de Ripoll no es porta un control dels consums d’aigua i energia dels edificis i 
dependències municipals que permeti veure l’evolució, detectar puntes i optimitzar-lo.  
 
L’Ajuntament disposa del programa Wincem, una aplicació que permet gestionar i estudiar la informació 
energètica que generen les diferents instal·lacions municipals (dependències i enllumenat públic), però 
degut a una manca de personal no s’ha arribat a posar en funcionament. 

No s’utilitza un protocol referent a quins criteris mediambientals cal seguir en matèria de compres del 
mobiliari urbà, adjudicació d’obres públiques, etc. 

Des de l’àrea de medi ambient de l’ajuntament però, s’estan portant a terme certes iniciatives per tal de 
millorar la gestió mediambiental del municipi i minimitzar el consum d’aigua i energia en zones verdes i 
de lleure, així com millorar la informació i l’educació ambiental a diferents grups poblacionals. 
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 EL PRESSUPOST DESTINAT A L’ÀREA DE MEDIAMBIENT ÉS BAIX 
 
L’Àrea de Medi Ambient és una de les àrees municipals a les que es destina un menor pressupost, a 
l’entorn del 2%. Aquest fet repercuteix en la realització de certes actuacions, ja que impossibilita la seva 
execució o bé l’enlenteix. Un exemple és la manca de formació dels treballadors de l’ajuntament en 
matèria de medi ambient, la necessitat de realització d’estudis municipals complerts de certs àmbits 
problemàtics al municipi com la mobilitat o residus, etc., així com projectes referents al coneixement del 
patrimoni natural com serien els camins ramaders, etc., entre d‘altres 
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 5.11. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Un 79% dels habitatges són principals 

- Reducció de la victimització i bon nivell de seguretat ciutadana 

- Oferta cultural adequada 

- Els serveis socials cobreixen al demanda 

- Teixit associatiu representatiu 

- El pressupost municipal destinat a l’àrea de medi ambient és reduït 

- S’ofereix un ampli ventall educatiu 

 
Punts febles 

- Un 26% habitatges estan en regim de lloguer 

- La població ha disminuït en un 8% en els darrers 30 anys 

- Ripoll té un creixement vegetatiu negatiu 

- El 18% dels habitatges són buits 

- L’ajuntament no porta un control dels consums municipals que permeti millorar-ne la gestió 

- El saldo migratori és negatiu 

 

Oportunitats 

- En els darrers cinc anys existeix un creixement positiu, fet que no s’ha donat des de 1979 

- Des de l’Ajuntament es pren la iniciativa per a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial 

- Des de l’Ajuntament s’estan prenent iniciatives per a la millora de la informació i educació 
ambiental a la població 

 

Amenaces 

- La població estacional ha sofert una disminució en els darrers 10 anys 

- La tendència poblacional és incerta 

- L’augment del habitatge 
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Diagnosi estratègica de l’àmbit d’estudi 
 

En aquest apartat s’interrelacionen els diferents aspectes analitzats en la memòria descriptiva de Ripoll, 
tant aspectes ambientals com econòmics i socials. D’aquesta manera s’han extret uns eixos principals en 
els quals es veuen reflectits els punts més importants d’aquesta diagnosi: 

 

Eix 1. Cohesió social i territorial 

Eix 2. La millora de la gestió dels sistemes naturals i la conservació dels espais connectors és 
clau pel manteniment de la diversitat i la riquesa d’espais 

Eix 3: L’economia local tendeix a la terciarització 

Eix 4. L’increment de la intensitat en el consum de recursos naturals és insostenible 

Eix 5. Augment dels impactes ambientals degut a un ús excessiu del vehicle privat 

Eix 6. Reducció de la mobilitat interurbana i millora de l’accés del ciutadà a l’espai públic  

Eix 7. La manca de participació social i de comunicació i coordinació entre administracions 
comporta una gestió ineficient 
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EIX 1. COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 
 

Dades descriptives 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sòl no 
urbanitzable

95,5%

Sòl urbà
3,3% Sòl urbanitzable

1,2%

Ocupació del sòl segons el planejament 
actual. Any 2004 

Habitatges 
secundaris 

3%

Habitatges 
buits 
19%

Habitatges 
principals 

78%

Elevat percentatge d’habitatges buits. Any 2004 

0

50

100

150

200

250

300

Productes
alimentaris

Roba i calçat Articles per a
la llar

Llibres i
periòdics

Productes
químics

Material i
transport

Comerç
NCAA

Total

N
om

br
e 

es
ta

bl
im

en
ts

1997 2002

Disminueix el nombre d’empreses de comerç al detall 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Font: Estudis previs del POUM de Ripoll 

36
65

167
120

52 39
72 79 81 60 8132

35

77
140

227

40

76 70

130
120

175

0

50

100

150

200

250

300

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

N
º 

 h
ab

ita
tg

es

iniciats acabats

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Demanda d’habitatges 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Evolució poblacional negativa 

10.200

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

11.600

11.800

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

P
ob

la
ci

ó 
(h

ab
ita

nt
s)

-150

-100

-50

0

50

100

150

S
al

do

Creixement natural Saldo migratori Població



 

 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
351 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els espais lliures com a elements de fragmentació del continu urbà i de contacte amb l’entorn natural 

Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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Diagnosi transversal 
 
Ripoll, tot i haver crescut urbanísticament en els darrers anys, conserva l’estructura de poble. No 
obstant això, la manca d’espais que permetin l’accés de forma fàcil i agradable als diferents barris i 
zones comercials, la tipologia de comerços que predominen al municipi que no sempre satisfan les 
necessitats de la població, la manca d’espais que permetin el passeig i la realització d’activitats 
diverses a l’aire lliure, dificulta la “vida de poble”. 
 
El grau de compacitat urbana de Ripoll s’estableix en 36,37 habitatges/ha de sòl residencial, dada 
compresa en l’interval entre 30 i 40 habitatges/ha considerat com a indicador de que es pot 
desenvolupar la vida quotidiana sense necessitat d’haver d’utilitzar l’automòbil pel municipi, i que 
l’estructura urbana de Ripoll permet poder-se moure a peu o en bicicleta. No obstant això, el vehicle 
privat és el mitjà de transport habitual. 
 
En quant a la demanda de nous habitatges, no es detecta una tendència clara (1983-2003) tot i que els 
darrers 5 anys el nombre de nous habitatges ha augmentat de forma progressiva, amb un increment de 
100 habitatges nous finalitzats. En aquest mateix període, la població ha disminuït en 64 habitants, 
degut a un creixement natural i a un saldo migratori negatiu. 
 
Cal tenir en compte però que bona part del creixement que ha experimentat el municipi ha estat en 
zones perifèriques (Can Déu, Can Guetes, Caselles i Castelladral), mentre que bona part del nucli antic 
s’ha despoblat i el percentatge d’habitatges buits és del 19%. 
 
Per aquest motiu, Ripoll s’ha adherit el 2005 al Pla de Barris amb la finalitat de la rehabilitació del casc 
antic i promoure la cohesió social. Dins d’aquest pla i en l’àmbit de la cohesió social es vol 
desenvolupar un centre obert per joves i realitzar diferents activitats i plans pels immigrants. 
 
Ripoll concentra bona part dels comerços de la comarca, principalment de tipus tradicional i en general 
de dimensions reduïdes i sense una visió estratègica del negoci. La competència que han sofert per 
part dels establiments de major tamany, ubicats a les afores del nucli antic, ha contribuït al tancament 
de certs comerços i a la reducció de la vida de poble. 
 
Ripoll té 35,2 ha qualificades com a sistema d’espais lliures (14,30% del sòl urbà) que trenquen amb el 
continu urbà. Així mateix, la distribució actual dels espais lliures no és per igual ja que d’entre les 
diferents zones o barris del municipi, el nucli històric i el seu voltant són les zones on les superfícies 
lliures ocupen una menor extensió i a més coincideix en ser la zona on el percentatge de superfície que 
ja és pública és menor.  
 
Per tal de facilitar i millorar la percepció de l’espai i facilitar el desenvolupament d’activats d’esport o de 
lleure, convé evitar el continu urbà mitjançant la consolidació d’una xarxa d’espais lliures. El POUM, 
preveu la creació d’una xarxa d’espais lliures en consonància amb els nous creixements de sòl 
urbanitzable proposats de manera que constitueixin espais oberts més amplis i significatius a nivell urbà 
que afavoreixin la cohesió social i una millor interrelació entre les diferents zones del municipi. 
 
El POUM proposa integrar els cursos del Ter i del Freser com a elements qualificadors dels espais 
lliures i del paisatge i preveu la seva integració en un gran parc central, que abasti el parc botànic el 
passeig del Ferro, el riu, les seves ribes i les ampliacions d’aquests espais. El fet de revaloritzar els 
cursos del Ter i del Freser pot contribuir a la millora de la qualitat del bosc de ribera, un hàbitat sotmès 
a pressions antròpiques, així com l’accés i la obertura visual del ciutadà al medi natural. A través del 
disseny d’itineraris de passeig, es pot facilitar l’accés del ciutadà a la xarxa de camins de manera que 
es faciliti el lleure i l’accés controlat al medi natural. 
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EIX 2. LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA CONSERVACIÓ 
DELS ESPAIS CONNECTORS SÓN ELEMENTS CLAU PEL MANTENIMENT DE LA 
DIVERSITAT I LA RIQUESA D’ESPAIS  
 

Dades descriptives 
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Diagnosi transversal 

A Ripoll hi predomina un entorn natural de gran valor. La gestió dels boscos, el conreu dels camps i la 
protecció d’àrees d’interès, entre d’altres, contribueixen a la consecució dels objectius socials i 
econòmics, de producció i de conservació del territori. 
Antigament, Ripoll havia estat molt explotat forestalment però degut a la ramaderia i a l’activitat 
industrial de la Farga (s XII-XIX) es va patir una deforestació amb el conseqüent canvi de paisatge, amb 
un predomini dels prats, pastures i conreus. A partir però de l’arribada dels combustibles fòssils i amb la 
desaparició de la Farga i la reducció de l’activitat ramadera, la superfície de bosc s’ha recuperat. 
Actualment la coberta forestal ocupa a l’entorn del 80% del municipi, essent les fagedes i les rouredes 
els boscos més característics, tot i que els boscos de pi roig són els més estesos.  
Aquests boscos alberguen la major part de flora i fauna del municipi, per la qual cosa cal una bona 
gestió i conservació dels mateixos. A Ripoll tan sols hi ha un bosc públic que ocupa 30 ha, mentre que 
les altres 6.767,4 ha de bosc són de propietat privada (99,6%). Així doncs, els propietaris forestals són 
primordials en la gestió del territori i en canvi la major part del territori no disposa de plans de gestió 
forestals (només hi ha 11 PTGMF que suposen la gestió de 1.404,81 ha (20,6% de la superfície 
forestal). Tot i que cal tenir en compte que hi ha propietaris que gestionen el bosc sense les 
prescripcions del Pla Tècnic. 
Els espais agroramaders també són reserves importants de biodiversitat, tot i que tenen una  forta 
incidència antròpica i representen al voltant del 15% de la superfície total del terme municipal. Aquests 
es localitzen bàsicament a cotes baixes i pròximes al nucli urbà de Ripoll i dels cursos fluvials del Freser 
i el Ter. Avui en dia, ja no es conrea a les parts més altes i de més pendent tot i que es mantenen 
pastures extensives. En les terrasses properes al nucli urbà es mantenen horts pel consum familiar. 
Com a conseqüència de la important biodiversitat del municipis, una extensió notable de Ripoll està 
protegida sota diferents figures: 
- Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Es tracta de l’EIN de les Serres de Milany-Santa Magdalena i 

Puigsacalm-Bellmunt que ocupa 1.803,87 ha del municipi (24,6%). 
- Xarxa Natura 2000: L’espai Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt és també 

una zona proposada per a Lloc d’Importància Comunitària i juntament amb el tram del riu Ter que 
va de Sant Joan de les Abadesses a Ripoll (359,7 ha), formen part de la Xarxa Natura 2000 
(29,5%). 

Així mateix hi ha una sèrie d’espais que estan catalogats: 
- Hàbitats d’interès comunitari, catalogats per la Unió Europea. Concretament a Ripoll hi ha 

representats 6 hàbitats d’interès comunitari, d’entre els quals els que ocupen una superfície més 
extensa són les fagedes calcícoles (841 ha) que es distribueixen majoritàriament a les obagues de 
la meitat sud del municipi i els prats medioeuropeus seminaturals sobre sòl calcari són els que 
prenen el segon lloc pel que fa a la superfície ocupada (242,17 ha). (14,7%) 

- Geòtop: Destaca el punt d’interès geològic del Coll de Terradelles (138 ha), el qual forma part de 
l’Inventari de Geòtops i Geozones del Departament de Medi Ambient i Habitatge. (3,7%) 

Al terme municipal de Ripoll hi ha també diversos arbres i arbredes d’especial interès malgrat no 
estiguin protegits legalment. Alguns són arbres o arbredes centenaris que caldria protegir, ja sigui com a 
arbre monumental per la Generalitat de Catalunya o bé a nivell comarcal o local. Cal destacar que a 
Llaers es troba una concentració d’arbres centenaris, alguns dels quals són dels més vells de 
Catalunya. 
Tot i que una important superfície del terme municipal està protegida (30%) o catalogada (18%) sota 
diferents figures, és necessària una correcta gestió del patrimoni natural, la seva promoció sòcio-
econòmica i la seva divulgació. Així mateix, cal promoure la protecció d’elements d’interès local i 
afavorir la correcta gestió de la massa forestal per part dels propietaris i de l’administració. 
Per tal de conservar la biodiversitat, a més de conservar els hàbitats que siguin prou extensos i en bon 
estat, aquests han d’estar ben connectats, d’aquí la importància dels connectors biològics. A Ripoll 
destaquen dues zones connectores que cal conservar i tenir en compte en la planificació del municipal i 
supramunicipal: 
- Plans de la Rama: La zona que comprèn des de Ribamala fins a la Barricona és un espai de 

connectivitat entre els EIN de Serra Cavallera i el de la Serra de Milany-Santa Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt. Així mateix, és la que té una plana agrícola més extensa al terme municipal.  

- Sector de Terradelles i l’Escala. La zona que s’estén entre Can Villaure i la riera de Vallfogona és 
un espai de connectivitat per a unir les serres de Milany i les de Sovelles i Santa Margarida de 
Vinyoles. En aquest punt, el principal obstacle per a les espècies és la carretera C-17, amb 
determinats punts crítics d’atropellaments. 
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EIX 3. L’ECONOMIA LOCAL TENDEIX A LA TERCIARITZACIÓ 
 

Dades descriptives 
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Sectors de sòl urbanitzable Ind. Extensió 
(ha) 

Pendent d’executar 
(ha) 

Superfície activitats econòmiques no 
industrials previstes als PP (ha)* 

Casanova de Baix 10,76 0 1,07 
Els Pintors 23,04 0 3,41 
Mas Torrents 1,80 0  
Rocafiguera 1,13 1,13  
Casanova 2 2,70 2,70  
Mas d’en Bosch 14,02 0 6,02 
Total 53,45 3,83 10,50 
    
Sectors de sòl urbà Ind. Extensió 

(ha) 
Pendent d’executar 

(ha)  

Barricona (B) 3,85 3,85  
* Cal afegir-hi aquelles no previstes en els PP i 1,50 ha  de sòl no urbanitzable transformat. 

Casa Nova de Baix

Els Pintors

Mas Torrents

Mas d'en Bosch

Paperera Riera

Llegenda
Carreteres principals

Cursos fluvials

´
0 200 400 600 800 1.000100

Metres

RIPOLL

Estat actual de l’ocupació del sòl d’ús industrial 

Sòl d’ús industrial 
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Diagnosi transversal 
 
Una de les preocupacions que es van exposar en la jornada de participació ciutadana de diagnosi de 
l’Agenda 21 de Ripoll, va ser la pèrdua de llocs de treball en el sector industrial, la manca de sòl 
industrial per a activitats de major tamany, i la convivència en un mateix polígon-sector industrial 
d’activitats industrials i d’activitats dedicades als serveis.  
 
El nivell d’atur a Ripoll és només del 6% (2001), essent el sector dels serveis el que ocupa un major 
percentatge de població. La indústria és el segon motor de l’economia local, mentre que el retrocés de 
l’agricultura i la ramaderia és un fet. 
 
En el període 1996-2001 l’ocupació a Ripoll ha augmentat en un 18%, principalment gràcies al sector 
serveis (25,7%) i la construcció (89,9%). La indústria i l’agricultura únicament han incrementat en un 
3,1% i un 3,3%, respectivament. No obstant això, cal tenir en compte la repercussió del tancament de 
grans empreses tèxtils al municipi, amb la conseqüent reducció del nombre d’ocupats en el sector 
industrial (pèrdua de més de 150 llocs de treball el 2005). 
 
A Ripoll, encara queden empreses tèxtils i metal·lúrgiques destacables sobretot pel què fa al sector 
metal·lúrgic (sectors tradicionalment importants al municipi), tot i que s’està tendint a la diversificació. 
La major part de les empreses són de dimensions petites i mitjanes, i moltes d’elles donen serveis a les 
empreses més grans. Tot i que el sector industrial encara és un sector destacable a la comarca i al 
municipi, tant pel què fa al nombre d’establiments com a la població ocupada, el sector serveis ha tingut 
un desenvolupament important. El major increment (1997-2002) l’han sofert els establiments dedicats 
als serveis a empreses i les immobiliàries, tot i que el sector dels serveis personals és que té major 
rellevància en nombre d’establiments. Cal tenir en compte que la major part dels serveis de la comarca 
estan concentrats a Ripoll. 
 
Des de l’aprovació del Pla General de 1984, s’ha executat el 92,8% del total de sòl urbanitzable 
industrial previst (53,45 ha) i actualment resten únicament 7,87 ha de sòl industrial per desenvolupar. El 
sòl industrial però no ha estat ocupat únicament per activitats industrials, sinó que bona part correspon 
a activitats econòmiques no industrials, principalment destinades als serveis. És per aquest motiu que 
la revisió del planejament proposa l’ampliació del sòl urbanitzable per a activitats econòmiques no 
industrials, i s’opta per una nova filosofia de planejament industrial, basat en la planificació a escala 
supramunicipal. 
 
Concretament, el sòl destinat a altres activitats econòmiques qualificat com a tal en els plans parcials 
en el sòl d’ús industrial és de 10,5 ha, el que representa un 34,5% del sòl dels polígons industrials dels 
Pintors, Mas d’en Bosch i Casanova de Baix. A aquesta superfície cal afegir-hi aquell sòl industrial 
ocupat per activitats econòmiques no industrials, no previstes als plans parcials, ja que la normativa en 
permet la implantació de forma indistinta. Així mateix, s’ha reconvertit sòl no urbanitzable en urbà a 
través de la implantació d’activitats econòmiques de tipus comercial, concentrades al sud de Can Déu i 
a l’est de la C-17, d’una extensió aproximada de 1,5 ha. Per tant, el total de sòl destinat a activitats 
econòmiques seria superior a les 12 ha. 
 
La major part de la població que viu fora però que treballa a Ripoll, estan ocupats primerament en el 
sector serveis i després en la indústria, tot i que la diferència és poc significativa, i es tracta 
principalment de població de Campdevànol, i també de Sant Joan de les Abadesses i Ribes de Freser. 
La població de Ripoll que va a treballar a fora del municipi ho fa principalment en el sector industrial, 
seguit del sector serveis. 
 
Així doncs, el grau d’autocontenció per motius laborals és del 111,2%, és a dir, hi ha una major 
proporció de desplaçaments dins del municipi per motius de treball que desplaçaments generats des 
d’altres municipis cap a Ripoll i viceversa, de manera que bona part dels llocs de treball són ocupats 
per la població local.  
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EIX 4. L’INCREMENT DE LA INTENSITAT EN EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS ÉS 
INSOSTENIBLE 
 

Dades descriptives 
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Diagnosi transversal 

La disminució de la població que ha sofert Ripoll, i el lleuger increment de l’activitat industrial, no ha anat 
en consonància amb el consum de recursos naturals, doncs en comptes de reduir-se o estabilitzar-se 
com seria d’esperar, ha incrementat. 
Ripoll ha vist reduïda la seva població en 1.348 habitants en els darrers 20 anys, és a dir, a un ritme de 
67 habitants/any de promig. Aquest fet es deu a que les dues variables que influeixen en l’evolució de la 
població, com són el creixement natural i la migració, presenten un saldo negatiu.  
Pel què fa a l’activitat industrial, en el període 1997-2002, ha experimentat un lleu creixement del 6%, 
passant de 118 a 125 establiments industrials. 
Amb l’aprovació del Pla General de 1984, es van preveure 33,71 ha de sòl urbanitzable residencial, de 
les quals s’han desenvolupat 18,28 ha, i 53,45 ha de sòl urbanitzable industrial de les quals s’han 
desenvolupat 49,62 ha. La resta de sòl construït, correspon a modificacions del PG 84 en el que s’ha 
convertit sòl no urbanitzable en sòl urbà (8,07 ha). El consum total de sòl en aquest període ha estat de 
77,3 ha, de les quals el 73% ha estat per un ús industrial o activitats econòmiques, el 25% per a ús 
residencial i el 2 % restant, per equipaments.  
El creixement de sòl industrial va lligat a l’augment de noves empreses i establiments, el qual ha 
augmentat en un 8% en el període 1997-2002, principalment gràcies a activitats de serveis. 
En el període 1999-2005, la població ha disminuït en un 0,5%, mentre que en aquest mateix període la 
generació de residus domèstics a Ripoll s’ha incrementat en un 7,5%, el consum domèstic estimat 
d’aigua s’ha incrementat en un 3,2%, i el consum energètic d’ús domèstic en un 9,6 % (en aquesta 
darrera dada hi manca l’evolució dels combustibles fòssils). 
En canvi, mentre que en el període 1997-2002 les activitats industrials han augmentat en un 6%, els 
residus industrials generats ho han fet en un 50%, el consum d’aigua en un 17%, i el consum energètic 
(exceptuant els combustibles fòssils) en un 19%. 
Pel què fa als consums per habitant, la generació de residus s’ha incrementat en 75 kg /persona i any en 
aquest mateix període, el consum d’aigua s’ha incrementat en 1,7 m3/persona i any, i el consum 
d’energia en 0,03 teps/persona i any. 
En l’àmbit industrial, en el període 1997-2002 la generació de residus s’ha incrementat en 80 t/empresa i 
any, el consum d’aigua s’ha incrementat en 154 m3/empresa i any i el consum d’energia en 3 
teps/empresa i any. 
El fet de que l’augment de recursos naturals estigui descompensat de l’augment del nombre d’habitants, 
fa que hi hagi un increment molt elevat per persona i any. El mateix succeeix en el sector industrial, on 
tot i que el nombre d’activitats industrials augmenta, ho fa a un ritme inferior a l’augment del consum dels 
recursos naturals. 
Aquestes dades, són indicadores del consum no racional i insostenible dels recursos naturals. 
Des de l’Ajuntament de Ripoll però, s’han pres un seguit d’iniciatives per tal d’incidir en la reducció del 
consum de recursos naturals:  

- El POUM de Ripoll, preveu xarxa separativa, en tots els plans i projectes que es desenvolupin, 
per a l’evacuació diferenciada de les aigües de pluja de les aigües residuals.  

- Es preveu iniciar durant el 2006 el projecte d’instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa 
pels nous ascensors d’accés al barri de Sant Pere. 

- Es disposa de parquímetres de zona blava que funcionen també amb energia solar. 
- L’Ajuntament de Ripoll ha aprovat les “Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per 

a la implantació d’energia solar i alternatives per a usos tèrmics en edificis del barri vell”. 
- S’ha iniciat el canvi del sistema d’encesa de l’enllumenat públic, substituint la cèl·lula fotoelèctrica 

pel rellotge astronòmic en certes zones. 
- S’ha realitzat un estudi d’ubicació actual dels diferents contenidors de residus i dels hàbits de la 

població en quant a percentatge d’impropis que es llencen a cada contenidor, entre d’altres per 
conèixer les necessitats de nous contenidors de residus, reubicar aquells que es consideri 
necessari, així com engegar noves campanyes de conscienciació. 

- El juny de 2006 s’ha iniciat el porta a porta de paper-cartró de forma obligada i generalitzada als 
comerços i petita indústria del municipi, i la recollida de matèria orgànica a aquells comerços que 
en generen en major quantitat (verdularies, peixateries, restaurants, etc.) per tal de reduir la 
quantitat de residus que aquestes activitats dipositen als contenidors municipals, evitant així el 
seu colapse. 
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EIX 5. AUGMENT DELS IMPACTES AMBIENTALS DEGUT A UN ÚS EXCESSIU DEL 
VEHICLE PRIVAT 
 

Dades descriptives 
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Diagnosi transversal 
 
El servei de transport públic és insuficient i poc competitiu, de manera que en els darrers anys el parc 
de vehicles ha augmentat de forma progressiva i el vehicle privat s’ha convertit en el principal mitjà de 
transport tant en desplaçaments intramunicipals com intermunicipals, amb les conseqüents 
repercusions sobre el medi ambient. 
 
El parc de vehicles de Ripoll és elevat, ja que es disposa d’1 vehicle per cada 1,4 habitants censats el 
2005. Si es compara aquesta dada amb la resta de la comarca es detecta com Ripoll té un índex de 
motorització inferior al del Ripollès però superior al de Catalunya. 
 
En els darrers 15 anys l’índex de motorització per turismes en el municipi de Ripoll ha augmentat en un 
43%, passant de 357 a 512 turismes per cada 1.000 habitants mentre que en aquest mateix període la 
població ha augmentat en un 5%. Així mateix si es compara amb la comarca o amb Catalunya, s’obté 
que l’índex de motorització per turismes de Ripoll és superior a la mitja comarcal (1,2%) i a la de 
Catalunya (8,6%).  
 
L’ús del vehicle implica un augment del nivell de soroll, de la contaminació atmosfèrica, del consum 
dels recursos naturals i una disminució dels espais destinats als vianants. A més, aquest augment del 
nombre de vehicles pot comportar una disminució de la seguretat, de les condicions de desplaçament i 
de la qualitat de vida. 
 
En els desplaçaments per dins el municipi, tot i la possibilitat d’accedir a gairebé la totalitat del nucli 
urbà a peu o en bicicleta, el vehicle privat és el mitjà de transport habitual. 
 
En tots els desplaçaments supramunicipals el transport més utilitzat és el vehicle privat (67%), mentre 
que només un 10% de la població, utilitza el transport col·lectiu (autobús o tren). Així mateix, s’ha 
denotat una disminució en l’ús del transport col·lectiu (1986-2001). Cal tenir en compte que, tot i que el 
municipi disposa de la línia de ferrocarril Barcelona-Puigcerdà, el fet que la freqüència de trens sigui 
tant baixa, el temps de viatge sigui superior que a la realització del mateix trajecte en vehicle privat, així 
com el mal estat dels combois, el mal estat de la línia i les avaries freqüents, fan que es converteixi en 
un mitjà de transport poc competitiu. 
 
També, en el cas de la contaminació acústica, el trànsit viari n’és una de les principals causes. Els 
trams de la xarxa viària que poden generar més soroll són aquells que presenten una intensitat de 
trànsit i un percentatge de vehicles pesants més elevat. Els punts on s’ha detectat nivells de soroll més 
alts (>70dBA) corresponen amb les entrades i sortides del municipi com són la carretera de Sant Joan 
de les Abadesses, la ctra. de Ribes i la C-17. També però s’han detectat nivells de soroll superiors a 
70dBA en aquells carrers principals de la xarxa viària urbana (ronda Castelladral, c/ Progrés, c/ Bisbe 
Morgades i c/ Dr. Raguer).  
 
S’ha de tenir en compte, que els carrers amb un nivell de soroll de més de 70 dBA tenen una influència 
acústica significativa sobre els carrers perpendiculars adjacents. Així doncs, el soroll d’aquestes vies 
provoca un àrea d’afecció sonora en els carrers perpendiculars de fins a 25 metres. 
 
El POUM, preveu la construcció d’un eix nord-sud (C-17) i un eix est-oest (eix pirinenc) que permeti 
reduir el trànsit de vehicles que han de travessar el municipi i resoldre la problemàtica del trànsit de pas 
de mig i llarg recorregut. 
 
Així mateix, des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha signat un conveni de mobilitat amb la 
Generalitat de Catalunya per tal d’augmentar les freqüències de pas dels autobusos del Ripollès, per 
tenir així una millor mobilitat per dins de la comarca. Concretament, el juliol del 2006 s’ha ampliat el 
nombre d’expedicions diàries de la línia que comunica el municipi de Ripoll amb Campdevànol i Ribes 
de Freser. 
 
Es pot concloure que hi ha una manca d’inversions en transport públic per la millora del servei, per a 
l’adequació del territori per a realitzar els desplaçaments municipals a peu o en bicicleta, o d’altres com 
la creació d’una xarxa per a compartir cotxe, així com la conscienciació de la població a través de 
campanyes que arribin al ciutadà i que l’eduquin sobre les repercussions del vehicle privat. 
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EIX 6. REDUCCIÓ DE LA MOBILITAT INTERURBANA I MILLORA DE L’ACCÉS DEL 
CIUTADÀ A L’ESPAI PÚBLIC  
 

Dades descriptives 
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Diagnosi transversal 
 
Les dimensions reduïdes del municipi de Ripoll permeten l’accés fàcil i ràpid a gairebé arreu. No 
obstant això, la cultura d’utilitzar el vehicle privat, encara que sigui en distàncies curtes, i la manca de 
facilitats que es donen des del municipi, fa que el vehicle privat sigui el mitjà de transport més utilitzat 
en els desplaçaments interns, ja sigui tant per motius laborals com d’oci. 
 
El fet que part dels polígons industrials del municipi estiguin allunyats del nucli urbà, i que no tot ells 
disposin d’un accés fàcil amb bicicleta o a peu, afavoreix la utilització del vehicle privat com a mitjà de 
transport. Per altra banda, es denota per part de l’administració local competent, una manca 
d’informació a la població sobre el recorregut i horaris de l’autobús interurbà, així com dels nous serveis 
que s’ofereixen des del passat 17 de juliol de 2006, en què s’ha ampliat el recorregut amb noves 
expedicions complementàries que permeten l’accés als polígons industrials de Ripoll. Així mateix, 
manquen estratègies per incentivar l’ús de l’oferta de transport públic que ofereix Ripoll, tal i com ho 
demostra l’afluència reduïda de persones que utilitzen aquest servei. 
 
Ripoll és un municipi relativament planer, característica que facilita l’accés en bicicleta o a peu a la 
major part del nucli urbà. Tot i que bona part del nucli històric és peatonal, es creu convenient ampliar 
les zones exclusives per a vianants i evitar el trànsit rodat a excepció de zones de càrrega, descàrrega 
o l’accés a veïns, tal i com s’ha expressat en la segona jornada de participació ciutadana de l’Agenda 
21 realitzada al municipi.  
 
Perquè aquesta actuació sigui exitosa, ha d’anar acompanyada d’un augment dels aparcaments 
propers al centre urbà i de la potenciació d’aquells ja existents (com per exemple el de Can Guetes).  
D’aquesta manera, tots aquells que decideixin continuar utilitzant el vehicle privat pels desplaçaments 
interns o tots aquells que provinguin de fora del municipi, podran aparcar el vehicle en aparcaments 
habilitats a l’entorn del nucli, sense invaïr les zones peatonals, millorant així la relació entre el ciutadà i 
l’espai públic i minimitzant les molèsties derivades de la utilització del vehicle privat. 
 
Així mateix, l’ús de la bicicleta no està suficientment potenciat. A Ripoll comença una via verda, la Ruta 
del Ferro, que transcorre des de Ripoll, passant per Sant Joan de les Abadesses fins a Ogassa, la qual 
forma part d’una ruta més llarga que permet comunicar Ripoll amb Sant Feliu de Guíxols. Així mateix hi 
ha un seguit de rutes BTT que recorren el municipi i la comarca i que permeten la pràctica de l’esport i 
el contacte amb l’entorn. No obstant això, la connexió a través de carril bici entre diferents zones del 
municipi és inexistent. En diferents punts del municipi de Ripoll hi ha aparcaments per bici però des de 
l’Ajuntament es planteja treure’ls degut al mínim ús que la població realitza. 
 
El vianant no és el prioritari en molts carrers urbans degut en part a l’escassa amplada de les voreres, 
sobretot en aquelles zones més antigues del municipi. Com a mesures correctores, s’ha construït 
passos de vianants elevats i bandes per tal de reduir els accidents en punts conflictius o reduir la 
velocitat dels vehicles que circulen. 
 
El POUM de Ripoll preveu, d’entre els criteris i objectius establerts, que s’adopti un model integrat de 
mobilitat urbana en què es doni prioritat als vianants en els carrers urbans, es reconverteixi els carrers 
de doble direcció en direcció única, i s’ampliï l’espai destinat a voreres. Proposa també una ordenació 
viària específica que afavoreixi el desplaçament a peu i definir una xarxa específica d’itineraris per 
bicicletes, donant-li una consideració més enllà del seu caràcter lúdic.  
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EIX 7. LA MANCA DE PARTICIPACI SOCIAL I DE COMUNICACiÓ I COORDINACIÓ 
ENTRE ADMINISTRACIONS COMPORTA UNA GESTIÓ INEFICIENT 
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Diagnosi transversal 

 
La manca de comunicació és en moltes ocasions origen de problemes. La distribució de 
competències entre diferents administracions fa que sigui necessària una bona coordinació i 
comunicació per tal que les tasques siguin del tot eficients. 
 
Durant el procés d’Agenda 21 local s’ha detectat una manca de coordinació i comunicació entre 
algunes administracions que treballen per un mateix objectiu: 
 
1. Consell Comarcal – Ajuntament 
 
Els municipis de la comarca han traspassat al Consell Comarcal moltes de les competències 
que els hi serien pròpies, doncs els municipis de la comarca són majoritàriament petits, amb 
pocs recursos. El municipi de Ripoll però, degut a tractar-se de la capital de comarca i a ser el 
municipi que concentra un major nombre d’habitants, segueix una dinàmica pròpia que 
requereix un tractament diferenciat i una major inversió de recursos en certs aspectes, com és 
la gestió de residus o en l’àrea de benestar social, on s’han detectat deficiències per una 
manca de coordinació entre ambdues administracions. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Ripoll ha iniciat l’Agenda 21 del municipi, amb la coordinació 
del Consell Comarcal del Ripollès, fet indicador de la voluntat municipal de prendre noves 
iniciatives de sostenibilitat i de seguir amb les que s’està treballant actualment.  
 
 
2. Àrees del mateix Ajuntament 
 
S’ha detectat una manca de transversalitat entre les diferents àrees de l’Ajuntament de Ripoll, 
així per exemple, no s’utilitzen criteris ambientals en les diferents àrees. 
 
3. Gestió forestal 
 
Els boscos de la comarca són gestionats a través de tècnics forestals pertanyents a dos 
organismes diferents (Consell Comarcal de Ripoll i Departament de Medi Ambient i Habitatge) 
en funció del municipi, de manera que la planificació de les tallades, el manteniment de pistes i 
camins forestals i els treballs de millora, entre d’altres, no es planifiquen de forma comarcal. 
 
4. Organitzacions 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament i la Unió Intersectorial del Ripollès són dos organismes 
que treballen per l’empresari i per l’impuls del món empreserial del Ripollès, entre d’altres, però 
la manca de comunicació entre ells fa que no hi hagi cap sinergia entre aquestes dues entitats.  
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