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RESUM
Aquest projecte té per objecte la redacció, estudi i seguiment de la modificació real d’una
figura de planejament urbanística com és el Pla General Metropolità en un àmbit industrial
anomenat marge esquerre del Riu Ripoll de Ripollet, impulsada per l’Ajuntament de Ripollet.
El text refós de la modificació en sí mateix estarà inclòs en els annexes d’aquest projecte, tot
centrant el nucli de la memòria en seu estudi i seguiment.
En primer terme es pretendran descriure de manera clara i concisa les bases que han
impulsat la figura de planejament, mitjançant l’emplaçament i descripció física de l’entorn, que
ens situarà en l’espai físic on ens trobem,un polígon industrial de Ripollet situat al marge
esquerre del Riu Ripoll; l’anàlisi i context històric/econòmic, que a base d’una recerca en la
història del municipi es fonamenten les bases del que és actualment el polígon industrial, tot
evolucionant des de la pagesia i molins de paper en els seus inicis, fins al polígon industrial
actual; i planejament actual, que fa un recorregut històric del planejament urbanístic a partir
del 1961 amb l’aprovació del Pla Parcial de Barcelona fins a l’actualitat, donant a entendre les
directrius urbanístiques que han fet que aquest es desenvolupés i la rellevància que ha tingut
cada un. A partir d’aquest anàlisi i de les peticions i queixes de particular rebudes, es van
decidir impulsar actuacions urbanístiques per a donar resposta a aquestes noves necessitats a
través de la modificació del Pla General Metropolità, que és la figura en la que es basa tot el
planejament derivat de l’àrea metropolitana. Apart d’aquesta modificació també es farà un
refós de tot el planejament derivat que afecta l’àmbit d’actuació.
A continuació es descriu i explica, punt per punt, com s’ha anat redactant el document i les
seves respectives modificacions així com el tràmit, pas per pas, que ha seguit l’expedient
administratiu. En primer terme es va redactar un document que es va aprovar inicialment pel
Ple municipal, desencadenant totes les actuacions administratives que venen marcades per llei,
com la suspensió de llicències, la publicació i exposició al públic i la sol·licitud dels informes
perceptius a les entitats oficials corresponents de mobilitat, comerç, urbanisme i aeronàutica.
Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, i efectuats els informes tècnics i interns
corresponents es va aprovar provisionalment. Llavors es van rebre informe de les entitats
citades, alguns d’ells amb deficiències menors, però l’informe de la Comissió General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme va emetre informe amb deficiències inesmenables,
proposant-ne la suspensió definitiva del tràmit. D’acord amb això, el Ple municipal va acordar
la suspensió definitiva de l’expedient.
A continuació es va procedir a iniciar un nou expedient, tramitat de la mateixa manera a
l’anterior però amb la correcció de les deficiències citades. El tràmit es va desenvolupar sense
problemes i ens varem situar en el mateix punt que en l’expedient anterior, amb l’aprovació
provisional i amb informe de deficiències de la mateixa entitat, però aquest cop esmenables.
Llavors els Serveis Tècnics Municipals van rectificar aquestes petites deficiències, amb el
posterior vist i plau del document final del Ple municipal, situant el procediment en el seu punt
final, exposició al públic i sol·licitud d’informe favorable de Comissió General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme i que al mateix temps aquest òrgan el publiqui per a donar-li
executivitat.
Com a últim punt del projecte s’ha volgut fer una hipòtesi d’actuacions legislatives (partint
de la normatives existents locals, autonòmiques i estatals) que tenen per objectiu millorar la
eficiència energètica en els edificis industrials, a través de la incentivació, per una banda
proposant un de creació de comunitats de propietaris de cogeneració basat en la idea de
ECOBARRIS, incentivats per avantatges urbanístics (edificabilitat) i per l’altre de la creació
d’un sistema de puntuació basat en el sistema de classificació i certificació de l’edificació
sostenible LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), incentivant amb beneficis
fiscals alhora de l’obtenció de llicències urbanístiques. Finalment s’han citat, explicat i valorat
sistemes d’estalvi energètic actualment utilitzats, exemplificant-ho amb la geotèrmia.
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1

INTRODUCCIÓ I PREFACI
Aquest projecte parteix d’un moment en que la crisi econòmica global que va colpejar i
colpeja fortament la economia del municipi de Ripollet. Llavors, partint d’una evident
davallada de l’activitat en dels polígons industrials, el corresponent impacte en els ingressos
municipals i a través de converses amb empresaris de la vila, es va decidir inicial la
modificació del Pla General Metropolità en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll
de Ripollet, intentant, a través de l’urbanisme, donar un nou aire, noves eines, que permetessin
reactivar l’economia del sector, de les arques municipals i de retruc de la resta del municipi.
Certament, no és ni de bon tros la primera modificació del PGM efectuada a Catalunya, ni a
Barcelona, ni al Vallès, ni tan sols a Ripollet, i de ven segur no serà la última, però la gran
majoria tenen per objecte regular petits matisos que el PGM no contempla, o adaptar-ne el
redactat per a casos concrets d’un municipi o sector. Aquesta modificació, però, ha nascut de
necessitat de dotar una zona industrial de noves eines per fer front a una gran crisi econòmica
des de l’àmbit municipal.
En aquests projecte es relata i estudia tot el procediment que acompanya la redacció de la
modificació del Pla General Metropolità en el sector industrial del marge esquerre del riu
Ripoll, així com la pròpia redacció del document, anant des de la breu història social i
econòmica del sector industrial, la justificació de la redacció, l’explicació de cada punt del
document, el seguiment de cada pas del tràmit administratiu i un intent final de donar una visió,
encara avui fictícia, de cap on ha de mirar l’urbanisme en clau d’eficiència energètica. Aquests
desgranat de la pròpia redacció del document pretén donar una visió global, el més àmplia
possible, de tot el que comporta l’abordar un redacció d’una figura de planejament, podent
observar el seu abast, virtuts i limitacions.
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2

CORE MEMORY OF THE PROJECT REPORT

2.1 Location and description of the physical environment.

The area of this project is located in the town of Ripollet (08291 Barcelona) in an industrial
zone that delimits Balmes Street and its continuation, the Sant Jaume Street (Road
Masrampinyo), the limit with the municipality of Montcada i Reixac, the Riu Ripoll Road and
Can Barceló Street, and Riu Ripoll Park with a total area of 543.885,24m². As historical
reference related to the project, we can distinguish three distinct areas clearly differentiated by
their situation, but especially for the activities done there.
- Can Masachs Zone: Bounded between Can Barceló Passage and Tarragona street . This area
includes construction and industrial uses, any use of restoration and an area where is
authorized the commercial and office use.
- Cadesbank Zone: Bounded between Tarragona and Milan streets. This area is in its main
part industrial buildings for industrial uses. It also exists an equipment with local area where
it is placed a building occupied by a concession company of garbage collection and a
morgue.
- Martinet Zone: Bounded between Milan Street and the limit of the municipality that
confronts with Moncada and Reixac, also mainly industrial, but with the peculiarity that
there is the Martinet Primary School there.
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Picture 2.1.1: Scanned picture. Situation plan about specific amendment PGM industrial
area on the left bank of the Ripoll River.
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2.2 Analyze and historical/economical context.

To analyze the industrial area treated, I have to do a brief historical introduction of the
economy generated on the left bank of the Ripoll River.
There is no doubt that mills were the origin of Ripollet because farmers who cultivated and
collected crops established near these to grind grain harvested. The first news we have about
these mills, which were flour or fulling mills (a word from the Arab Katan or clothing) are
dated back to the end of the tenth century. At the end of the seventeenth century, intense times
with respect to the expansion in manufacturing paper, the old medieval mills became paper
mills. In addition, new ones were created as was the case of “Molí d’en Ginestar”, “Molí d’en
Buxó” or “Molí d’en Xec” and others which lived their greatest splendour during the eighteenth
century, helped to prevent undermine the population in economically and socially less stable
times. During the following century, paper mills were the most relevant industry and new ones
appeared, as for example, the “Molí d’en Coll”. But, they also still existed at once with flour
and clother mills.
Ripollet is, despite of the early presence of papermaking mills and textile industry, a village
markedly farming and dedicated to the cultivation of vines, one of the main sources of people's
lives. The construction of the “Sequia Monnar” (old word meaning miller) by the monks of St.
Llorenç in the tenth century brought prosperity in agriculture. Having solved the conflict in the
late fifteenth, new relations were established between land owners and farmers so that they
expanded crops from the new products which came from America. After the crisis of the
seventeenth century (reaper war, bubonic plague, bad harvests and locusts plague) that affected
deeply Ripollet, the eighteenth century was of economic expansion. Farmers followed the
traditional and basic crops, but it should be mentioned the impact of the U.S. market promoting
the exportation of wine. In the nineteenth century, agriculture and mainly vineyards remained
as the fundamental economic base. From the late eighteenth century to the 1890-1893, Ripollet
increased substantially its space dedicated to the cultivation, from 18’72% to a 41% of the
entire term.
Throughout the nineteenth century, the establishment of the industry in the town helped to
eradicate the endemic problems of typical farming from the Old Regime, but Ripollet didn’t
have an impulsive industrial starting. Apart from mills and the opening in 1785 of the forge
Martinet, located in an old flour mill, known first as a producer of iron and variants, and then
tissue, we could say that the first factory manifestations were tile makers; the qualities of clay
soil favored their installation. From the mid-nineteenth century, we know several links to
“Padró´s family” (“Can Pesseta”), and another, “Fusteret” owned by “Uñó´s family”.
Moreover, paper mills replaced the old machinery by a new system of continuous manufacture,
specialized in the production of cardboard. However, it must also add that during this time new
mills were built, such as “Viver” or “Clos”, both of them flour mills. On the other hand, the
textile industry acquired great strength as a center but depending on Sabadell. Its importance
became from the ancient times; it is known for certain that some houses in the village had hand
looms to help the familiar economy when the work in the land failed. Specifically, in 1846 was
created the first textile factory in the town: the “Llana”.
I place here the first concrete historical data about the area that is in the project, which are
the lands located between the town center and the River Ripoll that occupied the ancient
“Barneda”, where using the river waters through irrigation channels and the quality of the land
had become an excellent irrigated land at that time.
The road structure was maintained on old farm tracks and the first industrial settlements,
before their development as industrial area. It was formed by paper mills (“Molí d’en CollFont”) and foundry ("el Martinet" for years was a military farm). This situation is reflected in
the scanned image of the map dated in 1856 obtained at “Centre d’Interpretació del Patrimoni”
(CIP).
8

MPGM de la zona industrial del marge esquerre del
Riu Ripoll de Ripollet: Redacció, tramitació i anàlisi.

Picture 2.2.1: Scanned picture of Ripollet map dated in 1856 obtained at “Centre
d’Interpretació del Patrimoni” (CIP).
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The first development as industrial area occurred by 1960, located along Riu Street and
Jaume I Street, having reached its peak between 1967 and 1972, when the estate Cadesbank
was built.
In 1975 the new bridge access to Ripollet was built, due to the construction of the highway
which cut it over. That constituted a natural border of that industrial area which was separated
to the same island, located between the new bridge and the old one (“Masachs”).
From that moment, and with the approval of urban master plans and especially the PGM in the
late seventies and the derived planning to emerge, I remark the growth and the industrial uses
in that area to the current times, an industry sector focused on a small secondary sector of
services related to and offices.
2.3 Current urban planning.

Based in Barcelona Regional Plan, approved on July 10th 1961, it shows which planning
figures have affected the area treated, commenting informative aspects which and how were
regulated.
Regional Plan of Barcelona, approved on July 10th 1961 by an executive commission from
Barcelona and their Region Ordering Urban Plan.
Giving us the guidelines about the use of these lands, guiding them to the industry.
General Metropolitan Plan, approved on July 14th 1976 by the Metropolitan Corporation of
Barcelona.
Rating the field generically as industrial zone, demarcating road and setting up parks,
gardens and facilities, as well as strips of protection systems.
PERI of the industrial area, finally approved on April 9th 1987, and published in DOGC on
February 23rd 1988.
Completing arrangement established by PGM in the level of roads and zoning Cadesbank
area.
Specific amendment PGM in Can Masachs area, approved in a government meeting on May
16th 1995 by the Secretarial of the Government of Catalonia and “PERI Can Masachs”,
finally approved on July 26th 1995 and published in DOGC on October 6th 1995.
Aiming to rearrange the field of PERI to give a logical connection with its surroundings,
comprising areas of facilities, parks, gardens, dense residential, industrial area and the main
entrance of the town. It also aims to rearrange an area of parks and gardens that with PGM
plan stayed isolated behind the industrial buildings (in Can Masachs area).
Partial Plan of the industrial sector "La Granja" finally approved on April 29th 2002 and
MPGM “La Granja-Masrampinyo” approved both definitely on April 29th 2002 by a
resolution of the Council of Territorial Policy and Public Works and published in DOGC on
July 1st 2002.
Trying to modify the PGM resolutions where the specific response to the need of balancing
the urban programmed by PGM where these imputable charges to the municipal authorities,
harder in urban investment and the mandatory assignments to face were decisive in the lack
of development which this area present.
Specific amendment to the PGM environment of Riu Ripoll Avenue definitely approved on
March 3rd 2004, and published in the DOGC on April 20th 2004.
It aims to facilitate the development of the rest of the Riu Ripoll Avenue, to make
economically viable an operation in areas were not initially affected due to topographic
mistakes and interpretation, and provide coherence in the use of green areas, all placed in a
corridor along the Riu Ripoll Avenue.
Modification of PGM around the road connecting the N-150 and C-58, in Moncada i Reixac
and Ripollet and approved in a government meeting on February 20th 2003.
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Aiming to define the connection road between the C-17 and C-58 and solving the links
among the affected municipalities, modifying the basic structure of the open areas system
and the expansion of green areas, relocation of assigned uses by PGM and complete the
industrial zone.
Partial Plan "el Martinet" , finally adopted on September 9th 2004, and published in DOGC
on October 25th 2004.
Developing the area affected by PGM modifications around the road connecting the N-150
and C-58, in response to the needs of an industrial land development in the metropolitan
area.
Specific amendment of PGM for restructuring of healthcare facilities and healthcare finally
approved on June 19th 2008, and published in the DOGC on August 6th 2008.
The scope of this amendment encompasses several areas of the municipality. In the
industrial area addressed in this project aims to transform the area of land classified as urban
parks and gardens, some in community facilities or healthcare, one part in industrial and
another in basic road system, responding to the need to build a new morgue.
2.4 Viability analysis of industrial activities in the industrial park.

Analyzing the industry treated, we found in the area of Can Masachs that industry is largely
secondary processing of raw materials, which can be found:
Food.
Textile, paper, recorded media and graphic arts.
Chemicals, rubber and plastic.
Production of metals, metal, machinery and equipment.
Transport equipment.
Wood, cork and other manufactures.
Construction.
Trade and repair.
Transport, storage and communications.
Business Services.
Other services for sale to the wholesaler.
This industry is followed by a related service sector, boosted also by its proximity to the
urban area, such as:
Restoration.
Offices.
Food products sale.
Worship centres.
Recreational/Sports.
I can point that it exists (not legalized) a primary sector related to agriculture which has been
losing ground against the industry in the boundaries of the Ripoll’s River, but at this point it is
important and characteristic of the town.
It has been studied and enumerated data obtained from Ripollet’s register and I can state that
the industrial sector has got an impact regarding the local economy for purposes of IBI
(property tax about 668,846.45€ in 2013 without no late payments is around 30%), which
represents approximately 8% of the total property tax in the municipality. These incomes
correspond to payments related to the property, but there are, in addition, revenues related to
licensing activities.
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The evolution of municipal revenues in this industry is directly related to the economic crisis
that began in mid 2007, at a time of maximum growth and economic euphoria. At this time the
destruction of large, medium and small enterprises is obvious and is clearly reflected in the
studied sector. From there, the Catalan institutions try to focus the weight of the economy, or at
least win a lot of weight, through technological innovation, or in other words, I+D+I, drafting
the Industrial Policy Plan 2010-2020 , approved by the Government of Catalonia. These
objectives read in Catalan global vision and in long-term sense, they have sense, but only at
municipal level, apart from municipalities that comprises important strategic points, such as
Cerdanyola with UAB Bellaterra and Technology Park, makes no sense trying to revive the
local economy like Ripollet based in I+D+I. Therefore, the modification of the PGM industrial
area on the left bank of the River Ripoll tries to boost local economy through two main
directions:
Emergence and expansion in an industrial area in a strip adjacent to the urban housing where
the commercial use is accepted.
Lowering limits of minimum built up area, also influencing in parcelling and horizontal
division parameters. Working on these two lines with the finality of making it more
attractive for the industrial incoming, but breaking with the idea of pure industrial zone,
improving also, thus, the good situation of the estate with respect to the urban housing and
the municipality regarding fast connection in and around Barcelona. I took advantage of this
urban intervention, also aiming anachronistic error correction unsolved (roadway
affectations).
2.5 Drafting specific amendment PGM industrial area on the left bank of the Ripoll River.

Version 1.
At this point, it will be described each of the sections of the document drafting specific
point PGM industrial area on the left bank of the River Ripoll, which was the initial procedure,
emphasizing the high points. Complete document was attached in the Annexes.
The structure of the paper was the following:
PREAMBLE
MEMORY OF INFORMATION
- Introduction, background and rationale for the proposal.
- General and derivate planning that is affected.
- Legal basis of the formulation.
- Initiative of the formulation and drafting.
REPORT OF ARRANGEMENT
- Purpose and justification.
- Planning legislation regime.
- Planning proposed regime.
- Load planning houses.
LEGAL CONSIDERATIONS
SCORE AND SUSPENSION SYSTEM PROCEDURES AND LICENSES
- Delimitation of the territorial suspension of processing in planning instruments and
licensing.
- Time and duration of the suspension.
- Procedures and the granting licenses are suspended.
PLANNIG REGULATION AND GENERAL DISPOSALS.
- COMMON DISPOSALS
- SPECIFIC DISPOSALS
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- TRANSITORIAL DISPOSAL
- FINAL DISPOSAL
PROCEDURAL PROCESSING GUIDELINES
GRAPHIC DOCUMENTATION
ANNEXES

PREAMBLE
A short ideological introduction about the motivation that this Corporation has pushed on
writing this planning model.
MEMORY OF INFORMATION
- Introduction, background and rationale for the proposal Expand the preamble
emphasizing the technical side.
- General and derivate planning that is affected. Compilation of planning that affects the
modification and makes the planning justification.
- Legal basis of formulation. Quote the legislation that authorizes this corporation to draft
the modification.
- Initiative of formulation and drafting. Indicates data about who drives the amendment,
which in this case is Ripollet city.
REPORT OF ARRANGEMENT
- Purpose and justification. Enters the key points of the document which are to establish
and regulate the commercial use for the properties located in Balmes Street and St.
James Street, adapt the legal framework to single sector regulations in force and,
therefore, define and adjust Registry Entities density per plot and the density plot of
activities adapted to the criteria of the PGM key 22b, remove the house guards concept
currently allowed, regulation of parking lots, strip disaffection of Industria Street in the
section between Street and Milan Street, described as a 17-5 key, turned the 22a-n/R
key, regulate the use and modification of urban sports in sector 2 area, adjusting it to the
dominant qualification in the area, the 22a/1/R key.
- Planning legislation regime. Difference in the scope in three sectors clearly defined and
planned physically, even naming them and defining as planning and physics.
- Planning proposed regime. In order to clearly distinguish it from the existing urban
system, it is established a sub key named "/ R" for all urban areas in these zones.
- Houses load planning. Most actions do not change ratings planning, but there are some
parcels that are modified to do the grading from 5 key and 17-5 R key to 22 a-n/R key.
Having little entity transfers of land as parkland and equipment established by law, as
well as its increase in value, this obligation has been replaced by equivalent cash payable
to the Council at the time of granting new license or comprehensive rehabilitation or
establishment of a new use.
LEGAL CONSIDERATIONS. Juridical considerations which justify the procedure and the
prepared documentation.
SCORE AND SUSPENSION SYSTEM PROCEDURES AND LICENSES. Due to this
modification alters the conditions of urban planning sectors, it’s appropriate to establish a
level to suspend processing planning instruments and licensing.
- Delimitation of the territorial suspension of processing of planning instruments and
licensing. Setting the level of suspension, which coincides with the scope of the
amendment.
- Time and duration of the suspension. Under current law, it is established a term license
suspension up to 2 years from the initial approval by the competent authority to its final
approbation, denying or agreeing to suspend the approval of the planning model.
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-

Procedures and the granting of licenses are suspended. It is set the type of procedures in
which the suspension is affected. Also states but according to the current regulations, the
possibility of granting new licenses based in the actual planning but with force but also
compatible with the new planning determinations.
PLANNIG REGULATION AND GENERAL DISPOSALS. This point is subdivided into:
- Scope. Physically defined the affected area by the modification of the PGM, separating it
into three sections.
- Documentation of the urban planning instrument. Summarizes the points consisting in
the document.
- Legal framework. First justified through legislation to effect the proposed amendment to
planning and also cites the current plan applicable to each sector of the amendment.
- Enforceability. Indicates that enforceability of the proposed modification of the PGM
happens once published the final approval according to law.
COMMON DISPOSALS. Setting the body of the document with the specific provisions,
because these points establish the main innovations of the PGM modification. Common
provisions are defined in Articles 5 (5 to 9).
- Article 5. Parcelling, density of the number of entities registration and density of
activities.
Keeping the current settings and conditions of minimum plot.
Horizontal divisions are supported in these areas up to 300m². In the basement it is also
admitted the same criteria, forming separate entities, because the basement floors should
have been linked and registered in use on the ground floor.
It is also clarified a concept that is currently unclear, indicating that each entity registered
will be only authorised one activity.
It also clarifies in the case of existing homes in industrial plots, which previously could be
authorized as a guard’s home of the industries, they may not constitute separate entities.
- Article 6. Regulation of uses
The generic use is industry, beyond the rating of each plot. This one according to the plans,
there are strips of plots where the commercial use will be permitted and it may coincide in
the same plot.
- Article 7. Specifically regulation on housing use.
Remove the ability to authorize uses of housing for security staff, conservation and
guard currently supported in the PGM. Indicating that authorized housing will remain
and these only will be considered as mismatch volumes.
- Article 8. Not allowed uses.
It is not allowed the uses of single family or multi-family housing, residential,
hospitality, healthcare and equivalent or similar. It is not also allowed the industrial use
in fourth, fifth and sixth categories in areas where joins commercial use.
- Article 9. Reserved parking.
It will be only required related to new buildings and to the number of places in this area
and their use. It refers to the PGM regarding the dimensions and characteristics of the
places.
SPECIFIC DISPOSALS. Detailing the uses for each sector in three articles (10 to 12)
beyond the specified generically in article 4 of the document.
TRANSITORIAL DISPOSAL. Detailing treatment which must have buildings and the
existing uses at the time of entry into force of the modification of the PGM.
- Point 1. Determining the potential number of entities will not be taken into consideration
the existing top which is in mismatch volumes or outside organization.
- Point 2. The existing buildings at the time of entry into force of this regulation they will
be subject to the specifications described in Article 9 about parking.
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-

Point 3. Establishments with uses in mismatch volumes will not be able to suffer from
segregation or independent entity in a possible horizontal division.
FINAL DISPOSAL. Indicating that corresponds to the Ripollet Council the promotion and
drafting of a revised text with all the applicable regulations to treated areas within 18
months from the approval of this amendment of PGM.
PROCEDURAL PROCESSING GUIDELINES. Specifying the procedure to be followed in
the process of adoption of this amendment and related the legislation. Next, the graphical
and chronological procedure will be shown.

Initial approval by The
City Council Plenary
10days
Publication
Exhibition +
public
information.

1month

Technical reports
+
Legal reports

3 month as
maximum

Provisional approval by The City
Council Plenary

Final approval by The Planning and
Sustainability Counsellor

Graphic 2.5.1: Graphic about general procedural processing guidelines.
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GRAPHICAL DOCUMENTATION. Relating the plans as part of the modification of the
PGM and the scale on which they are drawn. These help to define and complete fully the
written rules in the document.
ANNEXES. Attaching at this point the report of the municipal architect of economic
valuation of the equivalent cash corresponding to the land use necessary to compensate the
impossibility transfers of public land and increase the value of properties that become
industrial / or commercial.
It is described in the pending administrative proceedings in the PGM modification of the
industrial area on the left bank of the Ripoll River version 1, after writing the document which
was initially approved, published and exhibited to the public, technical reports and relevant
legal were issued and it was approved provisionally. At this point, it is notified to The General
Commission of Urban Planning and the Department of Territory and Sustainability of the
Government of Catalonia for its final approval. However, a report of deficiencies is made with
the following content:
In connection with the commercial regulations about the use, the conditions must be
regulated (frontage road adjacent to residential use), access (from outside to the industrial
area) and parking so that they cannot cause interferences to the nearby industrial activity in
the area and this result should not be dangerous nuisance to the authorized users.
Must be provided a mobility study informed by the competent authority to assess the
implementation of the new proposed uses, the increasing density and road affections
proposed in the amendment.
The plan number 9 must be updated with the new boundaries of this commercial industrial
concentration area in accordance with the decision of the General Trade Direction, dated on
January 11th 2013.
Sport use proposed only permitted when it justify its compatibility is justified with the
adjacent industrial uses.
As for housing use it will be only admitted those which can prove the age of the urban use
authorized in accordance with Article 311.1.2 of the planning requirements of the PGM,
before the entry into force of this amendment.
Industrial use must keep industrial categories according to the current plan or establish
equivalent regulations in accordance with the applicable sectoral legislation.
Must be amended the following materials mistakes: in the mixed commercial- industrial
zone VP / R) is permitted the industrial use in all categories in accordance with Article 8.2,
industrial uses have been restricted when the commercial use is permitted, keys IN- a2 / INe/ E Industrial Zone tertiary ( IN-t / R)must be removed, although they are only industrial.
In relation to the proposal to increase the intensity of uses, can not be admitted generally
that can be split into separate locals in minimum fractions of 300m ², without a band to be
taken into account the permitted uses and on the other hand, a minimum positions are
proposed front and access to public roads, which in no case can be less than the minimum
provided for PGM.
Regarding other uses different from parking, the ability to support the creation of horizontal
properties must be removed as long as the basement has an equal area or more than 300m²
built and that it will be compatible with the applicable regime of granting environmental or
activities licenses.
It’s necessary to ensure road affections in Industria Street (between Riu Street and Milan
Street), due to the width of the street and / or affectation maintained on either side of this
section.
Car parking reserve, in case of new construction or expansion in the existing ones, should
be clarified that reservation for office use is calculated in relation to the useful surface area.
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The document must provide legally required to give 10% of the increase generated.
Must be brought the certificate of property registration of people or owners of property
affected by the amendment in the five years before the start of the modification as are
determined by Article 99.1 of TRLU, and also completing the document with calendar and
economic and financial performance.
Must be provided documentation to The City Council in electronic format.
With these shortcomings, the Building Committee stops one of key point objectives, as for
example the reduction of the minimum activities in the area (set by PGM 300m ²) to flexible
the sector activities. This point was the subject of discussion at informal meetings and the
justification of the Government is that in the measure of reducing the minimum size of the
industrial sector within established by the PGM could cause the effect of "industrial slum".
Seen this report of shortcomings, before the technical and legal previous report, the City
Council Plenum finally agrees to suspend the proceeding, due to the shortcomings involve
essential changes in the written document.
It is needed to point that in parallel with this procedure, and as key requirements for the
approval of the proposed modification of the PGM, were processed (procedure described in
point 6.7 and 6.8) corresponding to the files:
Writing mobility study received by the Department of Transportation Metropolitan Area of
Barcelona, favourable report with recommendations on mobility generated by the
modification of PGM in the industrial modification of Ripoll River on the left side in
Ripollet. These recommendations consist of :
- Planning or licenses will be conformed to the mobility generated through the ratios
indicated in the mobility study, especially on Fridays and Saturdays, as regards the
mobility in rush hours .
- The volume or occupancy public transport must be studied in rush days as well as the
impact of the installation of the tram in the sector, as it is planned to be built.
- Suitability of design future developments based on the possible installation of the tram.
The expansion of the area because of its commercial concentration is called "Can Masachs
Zone". Before receiving, by the General Director of the Department of Enterprise Trade and
Employment, the favourable report about new commercial area.
2.6 Drafting specific amendment PGM industrial area on the left bank of the Ripoll River.

Version 2.
Once at this point, with a favourable report with mobility requirements, favourable report on
the expansion of commercial concentration in the area treated with the modification of the
PGM procedure permanently suspended, it was decided to initiate new proceedings for
modification PGM industrial area on the left bank of the River Ripoll, called version 2, writing
a new document that includes both the amendment of deficiencies received by the General
Committee of Land and Planning Department Territory and Sustainability of the Government
of Catalonia, and the new requirements that have been derived from parallelization proceedings
about mobility and expansion of the commercial area of concentration.
The new structure of the document is as follows:
PREAMBLE
MEMORY OF INFORMATION
- Introduction, background and rationale proposal.
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- Scope of general and derivate planning that is affected.
- Legal basis of the formulation.
- Initiative of the formulation and drafting.
REPORT OF ARRANGEMENT
- Purpose and justification.
- Planning legislation regime.
- Planning proposed regime.
- Planning loads.
LEGAL CONSIDERATIONS
SYSTEM AND SUSPENSION PROCEDURES AND LICENSES
- Delimitation of the territorial suspension of processing of planning instruments and
licensing.
- Time and duration of the suspension.
- Procedures and granting of licenses are suspended.
PLANNIG REGULATION AND GENERAL DISPOSALS.
- COMMON DISPOSALS.
- SPECIFIC DISPOSALS.
- TRANSITORIAL DISPOSAL.
- FINAL DISPOSAL.
PROCEDURAL PROCESSING GUIDELINES.
CALENDAR.
ECONOMIC AND FINANCIAL STUDY.
GRAPHIC DOCUMENTATION.
ANNEXES.
Next it is explained, point by point, innovations and changes to the original document
change PGM for approval of a new document:
PREAMBLE. Not modified.
MEMORY OF INFORMATION. Not new items.
- Introduction, background and rationale proposal. The text is kept, adding the process of
processing the proposal to previous modification of PGM.
- General and derivate planning that is affected. Not modified apart from any detail to
improve their understanding.
- Legal basis of the formulation. Not modified.
- Initiative of the formulation and drafting. Not modified.
REPORT OF ARRANGEMENT. Not new items.
- Purpose and justification. Added concepts and clarifications:
o This planning figure will be adapted in new commercial concentration area.
o It is modified the point on the abolition of the housing use, indicating that it is only
accepted in cases where it can prove antiquity in accordance with the last planning
before this amendment.
o Sport uses are allowed only justifying its compatibility with adjacent industrial uses.
o It is eliminated the paragraph about the disaffection of the strip Industria Street
between Riu Street and Milan Street.
o It removes paragraphs about land harnessing resulting of qualifying changes.
- Planning legislation regime. It is modified in "Sector 2" a reference to previous sections
have been modified.
- Planning proposed regime. Not modified.
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-

Planning loads. It is modified the section title. It is removed paragraphs about land
harnessing and it is indicated that three different types of uses increments appear which
are:
o First typology: Properties that go from 5 key to 22a/1/R key.
o Second typology: Increasing of commercial uses allowed.
o Third typology: Increasing number of entities and activities authorized registered in
the same plot.
LEGAL CONSIDERATIONS. It is added some paragraphs clarifying the requirements that
have been added derived from the mobility study drafted and the enlargement of the
commercial concentration area in this zone.
SYSTEM AND SUSPENSION OF PROCEDURES AND LICENSES
- Delimitation of the territorial area with suspension of processing of planning
instruments and licensing. Not modified.
- Time and duration of the suspension. Not modified.
- Procedures and granting of licenses are suspended. Not modified.
PLANIG REGULATION AND GENERAL DISPOSALS
o Article 1. Not modified.
o Article 2. Not modified.
o Article 3. In documents forming part of the modification of the PGM appear
"Calendar" and "Economic and financial study".
o Article 4. Not modified.
- COMMON DISPOSALS.
o Article 5. Substantial changes are introduced at this section.
Points 2. It refers to the divisions that do not enforce the minimum area
parameter, which may constitute independent entity by processing an action
polygon, an Urban Improvement Plan and horizontal division license. It is
also set out the parameters to enforce the derived planning, such as:
• Minimum plot of 3000m ².
• Minimum independent entity area in ground floor or upper 300m ²
and 10metres front.
• Basement floor entity may not form independent entity, it must be
linked to a ground floor, except parking area.
• It will be admitted interior planning roadways newly created in 5/R
key within the area of each plot and features are established.
• Set the access characteristics in independent propriety in upper floors.
• In calculation of 10% of building free plot area will not have any
consideration the area in 5/R key.
• Road conditions inside front.
• It is established a maximum density coefficient in proprieties.
• The basement floors do not count to calculate this maximum density.
o Points 3. It cannot exceed the number of licenses to the number of environmental
organizations and they will come regulated by sectoral regulations in force at that
time.
o Article 6. It was modified according to the new concentration area and regulates
commercial characteristics.
o Article 7. Not modified.
o Article 8. There is no significant change beyond the writing to improve their
understanding.
o Article 9. It is added a section on the parking associated to unique shops.
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o Article 10. This article is called "Obligations of transfers in land use" which for each
type of propriety with load planning is quantified economically the assessment of
land use for assignments that correspond to three types.
- SPECIFIC DISPOSALS. From there the articles numeration will be modified by the
appearance of Article 10 quoted above.
o Article 11. Only appears in the " i) " section that in N/R and VP/R keys where
sports facilities are allowed and when compatibility with adjacent industrial uses is
justified.
o Article 12. Appearing in the "k )" section that in 22a -1/R key and in the " j) " section
that in 22a*/R key that sports facilities are allowed if it is justified and compatibility
with adjacent industrial uses.
o Article 13. Appearing in "c)" section that in INa-1, INa-2, IN-e-R keys, in the "i)"
section that in IN-t/R key and in the "d)" section that in IN/R (comes from “PP La
Granja”) that allows sports facilities as long as its compatibility with adjacent
industrial uses can be justified.
- TRANSITORIAL DISPOSAL. Only modifications of detail in the wording to make it
more understandable.
- FINAL DISPOSAL. Not modified.
PROCEDURAL PROCESSING GUIDELINES. In this section it is introduced a procedure
clarification, consisting in applying for all agencies concerned, such as the General
Management of the Department of Enterprise Trade and Employment of the Government of
Catalonia, the Metropolitan Transportation Authority Area of Barcelona, the General
Management of Civil Aviation in Ministry of Development, Ministry of Public Works of the
Generalitat of Catalonia.
CALENDAR. This section has been added. Although there is no development work
associated with this modification, it is named the applicable regulations and is established as
a development agenda of the planning model, such as:
o Final approval in modification of PGM.
o Processing of action plans in polygons and urban improvement as are defined in
Article 5 of Regulations.
o Processes and approvals, if it is appropriate, planning permission covered in urban
improvement plans on the previous point.
o Simultaneously in the two previous points can be processed the commercial
corresponding in law.
A minimum term of validity for 5 years is established without any modification, appearing a
new option for processing changes. It is also clarified that this new modification does not
involves any compensation of any rights that have not been materialized.
ECONOMIC AND FINANCIAL STUDY. In this section has been added where it is
indicated:
o Any modification or economic load for the government to act.
o There are no new urbanisation loads apart from the existing ones.
o If it has to be urbanised, the construction of the new building must be request before.
o Remember the increasing exploitation derivates from non affected roads, or new
uses, will be compensated in currency equivalent at the time of the granting of the
license. These funds obtained will be used for the administration to increase land and
housing municipal licence. These funds obtained will be used for the administration
to increase land and housing municipal heritage.
GRAPHIC DOCUMENTATION. Not modified.
o Plane 1: Not modified.
o Plane 2. Not modified.
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o
o
o
o
o

Plane 3. Not modified.
Plane 4. Not modified.
Plane 5. Not modified.
Plane 6. Not modified.
Plane 7. It replaces the plane "urban charges” and the "area subject to PEMU
(Article 5.2 Regulations)."
o Plane 8. Not modified.
o Plane 9. It appears the "Commercial Sectors according PTSEC 2006-2009 (including
resolution dated on January 11th 2013 by the Assistant of General Director of
Trade)."
ANNEXES. The following annexes appear:
o Municipal architect report by the monetary equivalent in increments of exploitation,
either implementing commercial use or no affectations turning roads to industrial zones
or proprieties which get permission to get horizontal division (type 3).
o Mobility Evaluation Study generated as a result from the modification of the PGM.
o Favourable report from the municipal architect and Police Assessment on Mobility
Study.
o Identities table of the owners or holders referred to the first and second types.
o A copy of the agreement and area plane Resolution of Assistant of General Director of
Commerce dated on January 11th 2013.
This document was approved initially and followed the same procedure than the first
version, approved by the Council of Ripollet, which was notified to all neighbour councils and
all entities which required a previous report, moreover published in ruled terms.
Once received perceptive reports, we get to a similar point found in the first version, with
the initial and provisional approval made by the City Council Ripollet with favourable report
specifications on mobility, also on the expansion of commercial concentration in the treated
area, with a favourable report on the final approval of the General Commission of Urban
Planning and the Department of Territory and Sustainability of the Government of Catalonia,
and with prescriptions, although they affect the text itself, both the Commission and the City of
Ripollet considered them correctable, not forced restart the procedure. Deficiencies were
reported:
Uses:
o Must be reviewed the admission of commercial use in key 22a */R, since the features
provided in Article 311.2 of the rules of PGM.
o It is needed to change the special uses allowed in the industrial area or noted that the
current plan for industrial categories or establish equivalent regulations in accordance
with the applicable sectoral legislation.
o For the key 22an / R must be sent the entire written ordinances governing the current
plan, both with respect to permitted uses as the parcelling and new industrial buildings.
o Must be removed or admitted the sport use in key INa1/R INa2/R INe/R, since it is not
allowed the commercial use.
Regarding the definition of the number of establishments and intensity of uses, and in terms
of Article 5 of the Common Provisions must be conformed to the content of Article 129 of
the General Metropolitan Plan area rules. Also must be removed the reference to the
constitution of independent properties that can register in the Land Registry.
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It should be noted that with regard to 2.1.g) section of the memory management, the
modification of the urban sector 2, be referred to derived from various qualifications of
industrial area PERI.
In general, and with regard to the terminology used throughout the document must be
replaced the concepts of entities registration number density by number of establishments,
and number of activities density by the intensity of activities or uses.
Must be fixed the inconsistencies or material errors related to the valuation of the agreement
of the Commission of Urban Planning in the Metropolitan Area of Barcelona January 28th
2014.
To provide enforceability a consolidated text must be prepared, in duplicate, and verified by
the authority which has granted provisional approval of the file and filled out, incorporating
the mentioned requirements.
With these requirements the second version of the document is modified, being as follows. It
should be noted that according to the received letter, the concepts of density entities registration
number must be changed by number of establishments, and density of activities by intensity
activities or uses. These small changes will not be reflected in the following list of
modifications.
It was detected, in addition, a mistake in the plan where Industria Passage was described as
22a/1/R when it is really a public road. This must be corrected, although it is a minor
modification, because it doesn’t refer to the object of the amendment, but it will be done to
avoid confusion.
PREÀMBUL. Només es modificaran la terminologia .
MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
- Introducció, antecedents i justificació de la proposta. S’introdueixen nous punts g), h) i)
i j) corresponents a les descripció dels antecedents, tot indicant cronològicament des de
l’aprovació provisional fins a la redacció del document, passant per la recepció del
document de la Comissió Territorial d’Urbanisme que impulsa aquesta modificació del
document versió 2.
- Àmbit de l’actuació i planejament general i derivat que resulta afectat. No es modifica.
- Fonament jurídic de la formulació. No es modifica.
- Iniciativa de la formulació i redacció. No es modifica.
MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
- Objecte i justificació.
En l’apartat b) es fa referència al compliment de l’article 129 de la Normativa
urbanística metropolitana.
En l’apartat f) s’aclareix que en zones on s’admet l’ús comercial, l’ús esportiu
s’entendrà compatible.
En el paràgraf segon de l’apartat g) s’introdueix un aclariment que indica que les
modificacions en el sector 2 deriven de les diferents qualificacions del PERI de
la zona industrial.
- Règim urbanístic vigent. No es modifica.
- Règim urbanístic proposat. No es modifica.
- Càrregues urbanístiques. No es modifica.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES. No es modifica.
ÀMBIT I RÈGIM DE SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES. No es modifica.
- Delimitació de l’àmbit territorial en la suspensió de tramitació d’instruments
urbanístics i de l’atorgament de llicències. No es modifica.
- Termini i durada de la suspensió. No es modifica.
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- Abast de les tramitacions i l’atorgament de llicències que es suspenen. No es modifica.
NORMATIVA URBANÍSTICA I DISPOSICIONS GENERALS.
- Article 1. No es modifica.
- Article 2. No es modifica.
- Article 3. No es modifica.
- Article 4. No es modifica.
DISPOSICIONS COMUNS.
- Article 5. S’introdueixen modificacions:
Punt 1. S’introdueix el concepte de parcel·lació convencional.
Punt 2. Es substitueix el text del tipus de divisió horitzontal, pel seu referent en
la normativa que les regula i s’estableixen les condicions particulars que han de
complir.
• Apartat a) Si es justifica per demanda i objectius hi ha la possibilitat de
previsió d’unitats d’actuació a través de plans especials. Amb les
especificitats següents.
o Sostre i ocupació total no podrà excedir els definits en la
normativa que li correspongui per parcel·la segons article 3 de les
Disposicions Generals d’aquesta normativa.
o Cada establiment no podrà ser inferior a 300m² de sostre.
o Accés independent per a cada entitat.
o Les empreses agrupades en edificis de nova planta hauran de tenir
un mínim de 10metres amb front a espai d’accés a vial públic o
privat. Aquest vial privat haurà de tenir amplada mínima de
10metres i ser ortogonal als vials públics. Només s’admetran
parcel·lacions quan aquestes afrontin a vial públic.
o Les empreses agrupades en edificis existents, la regulació de les
entitats i espais comuns també aniran regulades mitjançant plans
especials d’acord amb els criteris d’aquest article. Si no és
necessari pla especial, es podrà utilitzar qualsevol altre instrument
tècnic adient.
• Aparat b) De cada unitat d’actuació no s’admetran parcel·lacions
inferiors a 450m², sempre que es compleixin:
o Redacció d’instrument tècnic.
o La unitat d’edificació ha de permetre la seva subdivisió modular.
o No s’atorgaran llicències per l’execució per parts si es deixen dues
mitgeres vistes per parcel·la, llevat que es tractin de la mateixa
manera que la façana principal.
o En edificacions existents només s’admetran segregacions més
grans que les de parcel·la mínima.
Punt 3. Per aquelles parcel·les que no s’acullin a allò previst en aquest article, el
nombre d’autoritzacions, llicències o comunicacions prèvies no podrà ser
superior al nombre d’establiments. Més enllà del citat les autoritzacions citades
estaran regulades per la normativa sectorial corresponent.
- Article 6. No es modifica.
- Article 7. No es modifica.
- Article 8. No es modifica.
- Article 9. No es modifica.
- Article 10. S’ incorporen les següents modificacions:
Tipologia primera. S’elimina el paràgraf sobre l’aclariment que s’incorpora un
annex amb informe tècnic de l’arquitecte municipal sobre el valor del sòl en
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concepte de transformació de transformació del sòl de sistema clau 5 a zona
22a/1/R.
Tipologia tercera. S’eliminen els imports sobre increments d’aprofitament que
estaven establerts a partir de valoració de l’arquitecte municipal i s’indica que
aquesta compensació monetària s’establirà a través de valoració (segons mètode
vigent en cada moment) en el moment de l’atorgament de la corresponent
llicència de parcel·lació, divisió horitzontal, obra nova o qualsevol que impliqui
increment del nombre d’establiments.
DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES
- Article 11. Es rectifica la indicació que la relació amb els usos admesos estan establerts
en l’article 6, no en el 4. S’afegeix també que es mantenen les categories industrials del
planejament vigent.
S’afegeix en totes les zones on s’admet l’ús esportiu, que aquest serà compatible
sempre que també ho sigui el comercial.
- Article 12. Es rectifica també la indicació que la relació amb els usos admesos estan
establerts en l’article 6, no en el 4. S’afegeix també que es mantenen les categories
industrials del planejament vigent.
S’afegeix en totes les zones on s’admet l’ús esportiu, que aquest serà compatible
sempre que també ho sigui el comercial.
S’inclou un aclariment que indica que per la resta de paràmetres urbanístics estan
establerts en el planejament vigent.
- Article 13. Es rectifica també la indicació que la relació amb els usos admesos establerts
en l’article 6, no en el 4. S’afegeix també que es mantenen les categories industrials del
planejament vigent.
S’afegeix en totes les zones on s’admet l’ús esportiu, que aquest serà compatible
sempre que també ho sigui el comercial.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. No es modifica.
DISPOSICIÓ FINAL. No es modifica.
PAUTES PROCEDIMENTALS DE LA TRAMITACIÓ. No es modifica.
AGENDA. No es modifica.
ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER. No es modifica.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. Només s’efectua una petita modificació en els plànols que
no afecta l’objecte de la modificació. Existeix un passatge de titularitat pública en el carrer
Indústria, que no sortia grafiat com a tal. Es rectifica aquesta circumstància.
ANNEX. No es modifica.
Aquest document es considera el definitiu, procedint, previ vist i plau del Ple municipal i
exposició al públic, a remetre’l a la Comissió General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
per la que emeti informe favorable i procedeixi a la seva aprovació definitiva i publicació.
Cal aclarir que, aquest últim tràmit, un cop esmenades les deficiències menors últimes, es troba
inacabat administrativament, ja que per motiu de durada del procediment ha estat impossible el
reflectir, documentar i datar aquest últim pas corresponent a l’informe favorable de la
Generalitat i la seva publicació que li donarà executivitat. Aquesta mancança a efectes pràctics
és irrellevant, ja que segons converses informals amb el departament corresponent de la
Generalitat, no es produiran més esmenes en el document, resultant aquest definitiu en qüestió
de pocs mesos.
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2.7 Expedient de Modificació Puntual del PGM de la zona industrial del marge esquerre del

Riu Ripoll. Versió 1.
En aquest apartat, de forma cronològica, s’indica el tràmit seguit en l’expedient de
Modificació del PGM de la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll, versió 1, tot
guiant-se per l’articulat previst en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’acord amb la
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant TRLUC).
L’article 2, pel que fa a les competències urbanístiques de les administracions públiques.
L’article 14, pel que fa a la iniciativa de la formulació de figures de planejament.
L’article 85, en relació als terminis i la tramitació administrativa.
Cal indicar que qualsevol tràmit en un expedient administratiu ve regulat en la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (en endavant RJAPPAC).
16 de març de 2010
Es rep instància de sol·licitud de reunió amb Serveis Tècnics amb propietari de nau del
Avinguda del Riu Ripoll nº73-75.
18 de març de 2010
S’efectua reunió amb entre Serveis Tècnics i propietari de nau del carrer del Riu nº73-75
sobre situació de la nau, afectada per un vial.
12 d’abril de 2010
Es rep instància de del propietari de la nau del carrer Balmes nº16 sol·licitant que
l’Ajuntament de Ripollet promogui figura de planejament per a incloure l’ús comercial en la
finca citada.
20 de maig de 2010
Es rep instància sol·licitant l’expropiació de la part de la finca afectada per un vial que
correspon a l’Avinguda del Riu Ripoll nº73-75.
24 d’agost de 2010
Es rep instància del propietari de la finca del carrer del Riu nº3, sol·licitant que
l’Ajuntament de Ripollet promogui una MPGM en l’àmbit industrial del que forma part la
finca.
18 de gener de 2012
S’emet Resolució de l’Alcaldia per encarregar als Serveis Tècnic municipals la redacció de
la MPPGM de reajustament de les zones industrials a l’àmbit entre el Parc del riu Ripollet,
l’Avinguda Riu Ripoll, els carrers Balmes i Sant Jaume i el carrer Martinet.
23 febrer de 2012
En sessió Plenària s’aprova encarregar als Serveis Tècnic municipals la redacció de la
Modificació puntual del Pla General Metropolità de reajustament de les zones industrials a
l’àmbit entre el Parc del riu Ripollet, l’Avinguda Riu Ripoll, els carrers Balmes i Sant Jaume
i el carrer Martinet.
13 de març de 2012
El TAG de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Ripollet emet informe - proposta on
proposa que el Ple adopti acord per:
Aprovar inicialment la MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll
segons proposta redactada pels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament.
Acordar la suspensió perceptiva de tramitacions i de llicències d’acord amb el que
preveu l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Sotmetre a informació pública la present modificació puntuals de planejament general.
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Sol·licitar informes als organismes afectats. Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
Notificar a ajuntaments l’àmbit territorial dels quals conformi amb el de Ripollet.
13 de març de 2012
El Departament d’Urbanisme emet Proposta de Resolució del Ple d’aprovació inicial de la
MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll, on proposa:
Aprovar inicialment la MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll
segons proposta redactada pels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament.
Acordar la suspensió perceptiva de tramitacions i de llicències d’acord amb el que
preveu l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, durant el termini d’un
any, prorrogable un any mes.
Sotmetre a informació pública la present modificació puntuals de planejament general.
Sol·licitar informes als organismes afectats. Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
Notificar a ajuntaments l’àmbit territorial dels quals conformi amb el de Ripollet.
14 de març de 2012
La Ponència Municipal d’Activitats emet dictamen favorable al Projecte de MPGM en la zona
industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
22 de març de 2012
La Comissió Informativa de Serveis Territorials dictamina favorablement de la Proposta de
Resolució del Ple d’Aprovació inicial de la “MPGM en la zona industrial del marge esquerre
del riu Ripoll”.
28 de març de 2012
El Ple de l’Ajuntament aprova l’acord per a l’aprovació de la d’aprovació inicial de la
MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll. Es notifica als interessats.
Inici de període de suspensió de llicències.
30 de març de 2012
La Secretària de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat de l’aprovació Plenària
anteriorment citada.
17 d’abril de 2012
L’Ajuntament de Ripollet emet edicte per a la informació pública de l’aprovació inicial de la
MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll i de la suspensió de llicències
que se’n deriva.
25 d’abril de 2012
L’Ajuntament de Ripollet ha notificat a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’edicte de l’aprovació inicial de la
MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll i n’ha adjuntat còpia
diligenciada, per a que aquest emeti informe d’acord amb l’article 1.16 de la normativa del
vigent Pla Territorial Metropolità, sent el termini per a emetre aquest informe d’un mes.
27 d’abril de 2012
Justificant d’enviament d’edicte citat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en
endavant BOPB) per a publicació.
27 d’abril de 2012
Justificant d’enviament d’edicte citat a la Vanguardia per a publicació.
30 d’abril de 2012
Justificant de publicació d’edicte a la Vanguardia
10 de maig de 2012
Justificant de publicació d’edicte al BOPB.
25 de maig de 2012
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La mercantil propietària de la finca situada a l’Avinguda del Riu Ripoll nº73 presenta
al·legacions.
7 de juny de 2012
La mercantil propietària de la finca situada al carrer Balmes nº12 presenta al·legacions.
7 de juny de 2012
L’Ajuntament de Ripollet ha notificat al Departament d’Empresa i Ocupació de l’edicte de
l’aprovació inicial de la MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll i n’ha
adjuntat còpia diligenciada.
19 de juny de 2012
Es rep instància del Departament d’Empresa i Ocupació conforme es va rebre el 7 de juny
de 2012 la documentació citada en el punt anterior, i indicant que si en el termini establert
per la llei no es contesta, s’entendrà silenci positiu.
1 d’agost de 2012
Es rep informe relatiu a la “MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll”
de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
3 de setembre de 2012
L’arquitecte municipal emet informe tècnic sobre les al·legacions presentades, tot
desestimant part de les al·legacions presentades.
10 de setembre de 2012
El TAG de Serveis Territorials emet informe jurídic sobre les al·legacions presentades i
sobre l’informe tècnic emès per l’Arquitecte municipal.
10 de setembre de 2012
S’emet proposta d’aprovació provisional pel Ple.
20 de setembre de 2012
El secretari de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Ripollet
emet certificat del dictamen favorable sobre l’aprovació provisional de la MPGM en la zona
industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
27 de setembre de 2012
La Secretària de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat de la sessió del Ple que aprova
provisionalment la MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
1 d’octubre de 2012
La Secretària de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat de l’aprovació provisional de la
MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
1 d’octubre de 2012
Notificació de l’acord d’aprovació provisional per part del Ple als interessats i als
Departaments i Organismes oportuns.
17 d’octubre de 2012
Notificació a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’aprovació provisional adoptada pel Ple.
18 d’octubre de 2012
Un dels interessats particulars compareix a les dependències municipals per a obtenir còpia
de part del document aprovat provisionalment.
30 de gener de 2013
La Comissió General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emet informe de deficiències del document
aprovat provisionalment pel Ple.
31 de gener de 2013
El Director General d’Ordenació de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya emet
resolució que suspèn l’aprovació definitiva de la MPGM en la zona industrial del marge
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esquerre del riu Ripoll, condicionada a l’aportació d’un nou text refós que incorpori les
prescripcions que indica.
18 de febrer de 2013
Es rep notificació de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre el punt
anterior.
8 d’abril de 2013
L’arquitecte municipal emet informe tècnic sobre la suspensió de l’aprovació definitiva tot
proposant deixar sense efecte el document i la tramitació en curs a causa de les prescripcions
notificades, ja que aquestes es consideren substancials.
11 d’abril de 2013
Urbanisme emet proposta d’acord de Ple sobre la suspensió de l’aprovació definitiva.
12 d’abril de 2013
El TAG de Serveis Territorials emet informe sobre l’informe tècnic de l’arquitecte
municipal i sobre la suspensió de l’aprovació definitiva.
18 d’abril de 2013
El TAG de Serveis Territorials certifica l’acord adoptat per la Comissió Informativa de
Serveis Territorials sobre deixar sense efectes la tramitació de la modificació del PGM.
25 d’abril de 2013
El Ple acorda el deixar sense efecte el document i la tramitació en curs de la MPGM en la
zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
26 d’abril de 2013
El secretari emet certificat sobre la sessió del Ple del punt anterior.
2 de maig de 2013
L’Ajuntament emet edicte sobre l’acord del Ple de deixar sense efectes la tramitació de la
MPGM.
3 de maig de 2013
Justificant d’enviament d’edicte citat al BOPB per a publicació.
3 de maig de 2013
Justificant d’enviament d’edicte citat a la web municipal per a publicació.
16 de maig
Justificant de publicació d’edicte al BOPB.
26 de juny de 2013
Es rep notificació de resolució de 17 de juny de 2013 de la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya sobre que resten assabentats sobre l’acord Plenari de deixar sense efectes la
tramitació de la modificació del PGM.

28

MPGM de la zona industrial del marge esquerre del
Riu Ripoll de Ripollet: Redacció, tramitació i anàlisi.

Taula 2.7.1: Línia del temps que mostra els punts claus de l’expedient en la tramitació de la MPGM de la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll. Versió 1.
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2.8 Expedient de Modificació l’Àrea Delimitació de Concentració Comercial.

En aquest apartat, de forma cronològica, s’indica el tràmit seguit en l’expedient de
Modificació l’Àrea Delimitació de Concentració Comercial. Aquest expedient complementa i
és requisit indispensable per a la tramitació de la modificació de planejament objecte d’aquest
estudi.
Aquest expedient ve regulat en la RJAPPAC, ja que només recull la informació rebuda de la
Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació.
1 d’agost de 2012
Es rep informe del Director General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació
indicant les prescripcions que condicionen l’informe favorable d’aquest departament.
2 d’agost de 2012
Es rep informe de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació
indicant que s’estan duent a terme treballs previs d’elaboració d’una nova llei de comerç i
els serveis.
1 d’agost de 2012
Es rep informe del Director General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació
indicant les prescripcions que condicionen l’informe favorable d’aquest departament.
28 de novembre de 2012
Es rep còpia de l’acord de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Ocupació on s’inicia l’expedient per a ampliar l’àrea delimitació de concentració comercial
en l’anomenat “Polígon Can Masachs i Cadesbank” municipi de Ripollet, publicat a l’annex
4 del Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’equipaments comercials (PTSEC 2006-2009).
5 de desembre de 2012
L’Ajuntament de Ripollet entra escrit a la Direcció General de Comerç del Departament
d’Empresa i Ocupació informant sobre la recepció de l’escrit del 28 de novembre citat en
punts anterior i s’adjunta estat del tràmit de la MPGM en la zona industrial del marge
esquerre del riu Ripoll, que es troba en el punt d’aprovació provisional.
22 de desembre de 2012
Es rep còpia de proposta de resolució de la Direcció General de Comerç del Departament
d’Empresa i Ocupació on s’amplia l’àrea delimitació de concentració comercial en
l’anomenat “Polígon Can Masachs i Cadesbank” municipi de Ripollet, publicat a l’annex 4
del Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’equipaments comercials (PTSEC 2006-2009), incloent la finca del carrer Balmes nº12.
16 de gener de 2013
Es rep còpia de la resolució de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Ocupació on s’amplia l’àrea delimitació de concentració comercial en l’anomenat “Polígon
Can Masachs i Cadesbank” municipi de Ripollet, publicat a l’annex 4 del Decret 379/2006,
de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
(PTSEC 2006-2009), incloent la finca del carrer Balmes nº12.
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2.9 Expedient redacció Estudi Mobilitat.

En aquest apartat, de forma cronològica, s’indica el tràmit seguit en l’expedient de
Expedient redacció Estudi Mobilitat.
Aquest expedient complementa la tramitació de la modificació de planejament objecte
d’aquest estudi, ja que d’aquest en sortirà un estudi de mobilitat que inclourà la modificació del
planejament urbanístic, i aquest estudi de mobilitat és requisit indispensable per a la tramitació
de la modificació del PGM objecte d’aquest estudi.
En aquest expedient, a més a més de la regulació genèrica donada per la RJAPPAC, apareix
la contractació de la redacció de l’estudi de mobilitat, regulat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
8 d’abril de 2013
L’Ajuntament de Ripollet sol·licita 3 ofertes a empreses especialitzades per a la redacció
d’Estudi de la mobilitat generada de la MPGM en la zona industrial del marge esquerre del
Riu Ripoll, de Ripollet.
9 d’abril de 2013
Es rep oferta d’una de les empreses on s’ha sol·licitat pressupost.
15 d’abril de 2013
Es rep oferta d’una de les empreses on s’ha sol·licitat pressupost.
16 d’abril de 2013
Es rep oferta d’una de les empreses on s’ha sol·licitat pressupost.
18 d’abril de 2013
L’arquitecte municipal emet informe valorant les ofertes presentades i proposant-ne
justificadament una.
22 d’abril de 2013
El Departament d’Urbanisme emet proposta d’adjudicació d’acord amb l’informe emès per
l’arquitecte municipal.
29 d’abril de 2013
La Secretaria accidental de l’Ajuntament emet diligència per informar de l’acord
d’adjudicació pres per la Junta de Govern Local el mateix 29 d’abril.
8 de maig de 2013
Es notifica quina ha estat l’empres adjudicatària de l’encàrrec a una de les empreses
concursants.
8 de maig de 2013
Es notifica quina ha estat l’empres adjudicatària de l’encàrrec a una de les empreses
concursants.
13 de maig de 2013
Es notifica quina ha estat l’empres adjudicatària de l’encàrrec a una de les empreses
concursants.
23 de maig de 2013
Es rep document d’Estudi de la mobilitat generada de la MPGM en la zona industrial del
marge esquerre del Riu Ripoll, de Ripollet, d’acord amb l’adjudicació notificada.
19 d’agost de 2013
Es demana a l’Àrea del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona informe relatiu a la
mobilitat generada de la MPGM en la zona industrial del marge esquerre del riu Ripoll de
Ripollet.
19 de setembre de 2013
Es rep des de l’Àrea del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona informe favorable
amb recomanacions relatiu a la mobilitat generada de la MPGM en la zona industrial del
marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.
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Taula 2.9.1: Línia del temps que mostra els punts claus de l’expedient en la tramitació de la redacció de l’Estudi de Mobilitat.
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2.10 Expedient Modificació Puntual del PGM de la zona industrial del marge esquerre del Riu

Ripoll. Versió 2.
En aquest apartat, de forma cronològica, s’indica el tràmit seguit en l’expedient de
Modificació del PGM de la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll, versió 1, tot
guiant-se per l’articulat previst en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’acord amb la
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
L’article 2, pel que fa a les competències urbanístiques de les administracions públiques.
L’article 14, pel que fa a la iniciativa de la formulació de figures de planejament.
L’article 85, en relació als terminis i la tramitació administrativa.
Cal indicar que qualsevol tràmit en un expedient administratiu ve regulat en RJAPPAC.
8 de juliol de 2013
El TAG de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Ripollet emet informe proposta sobre
l’aprovació inicial de la Modificació del PGM de la zona industrial del marge esquerre del
Riu Ripoll, publicació i exposició al públic.
11 de juliol de 2013
La Ponència d’Activitats de l’Ajuntament de Ripollet emet dictamen favorable sobre la
Modificació del PGM de la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll, publicació i
exposició al públic.
19 de juliol de 2013
El Secretari Accidental de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat el dictamen favorable de
la Comissió Informativa de Territorials de l’Ajuntament de Ripollet sobre la Modificació
del PGM de la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
26 de juliol de 2013
El Secretari Accidental de l’Ajuntament de Ripollet torna a emetre certificat sobre
l’aprovació inicial Plenària de 25 de juliol de 2013 de la Modificació del PGM de la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll, publicació i exposició al públic.
26 de juliol de 2013
L’Ajuntament de Ripollet emet edicte sobre l’aprovació inicial, publicació i exposició al
públic.
26 de juliol de 2013
Es notifica edicte al diari “La Vanguardia” sobre l’aprovació inicial del Ple per a la seva
publicació.
26 de juliol de 2013
Es notifica edicte al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Ripollet sobre
l’aprovació inicial del Ple per a la seva publicació a la pàgina web.
29 de juliol de 2013
Còpia de publicació de edicte al diari “La Vanguardia” sobre l’aprovació inicial del Ple.
30 de juliol de 2013
Es notifica als ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Barberà del
Vallès l’aprovació inicial del Ple de la figura de planejament.
7 d’agost de 2013
Es publica edicte al BOPB d’aprovació inicial de 25 de juliol de 2013 en sessió del Ple de
l’Ajuntament de Ripollet.
16 d’agost de 2013
Es notifica petició d’informe al Departament d’Empresa i Ocupació de la Direcció General
de Comerç de la Generalitat de Catalunya sobre la modificació del PGM en la zona
industrial del marge esquerre del riu Ripoll.
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16 d’agost de 2013
Es notifica al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya l’aprovació inicial del Ple, adjuntant còpia íntegre del document per a que aquest
organisme emeti informe en el termini d’un mes sobre la possible incidència amb el Pla
Territorial Metropolità.
16 d’agost de 2013
Es notifica al Departament d’Empresa i Ocupació l’aprovació inicial del Ple, adjuntant còpia
íntegre del document per a que aquest organisme emeti informe en el termini d’un mes per a
possibles afectacions.
16 d’agost de 2013
Es rep notificació de recepció del Departament d’Empresa i Ocupació de la notificació
enviada per l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial del Ple.
19 d’agost de 2013
Es notifica al l’autoritat en Transport Metropolità l’aprovació inicial del Ple, adjuntant còpia
íntegre del document per a que aquest organisme emeti informe en el termini d’un mes per a
possibles afectacions.
22 d’agost de 2013
Es rep des del Departament d’Empresa i Ocupació de la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya notificació sobre que s’ha rebut la petició d’informe i que si en el
període de dos mesos no s’ha contestat, l’informe s’entendrà favorable.
22 d’agost de 2013
Es rep notificació de recepció del Departament d’Empresa i Ocupació de la notificació de la
sol·licitud d’informe d’aquest organisme sobre la modificació del planejament.
22 d’agost de 2013
Es notifica a la “Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento”
l’aprovació inicial del Ple, adjuntant còpia íntegre del document per a que aquest organisme
emeti informe en el termini d’un mes per a possibles afectacions, ja que el municipi de
Ripollet està dins de l’àrea d’influència i servituds de l’aeroport de Sabadell, d’acord amb el
seu Pla Director.
30 d’agost de 2013
Es notifica a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’aprovació inicial del Ple de la
modificació del planejament.
19 setembre de 2013
El secretari de l’Ajuntament emet certificat sobre la publicació de la modificació del PGM,
sense haver rebut al·legacions.
19 setembre de 2013
Es rep informe favorable de l’autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona.
11 d’octubre de 2013
L’arquitecte municipal emet informe favorable sobre l’aprovació provisional de la
modificació del PGM.
11 d’octubre de 2013
El TAG de Serveis Territorials emet informe sobre l’aprovació provisional al Ple de la
modificació del PGM.
11 d’octubre de 2013
El TAG de Serveis Territorials i l’arquitecte municipal emeten informe - proposta sobre
l’aprovació provisional al Ple de la modificació del PGM.
11 d’octubre de 2013
Es rep del Departament d’Empresa i Ocupació informe favorable amb prescripcions sobre la
modificació del PGM.
14 d’octubre de 2013
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Es rep del Departament d’Empresa i Ocupació informe favorable amb prescripcions sobre la
modificació del PGM.
17 d’octubre de 2013
Acta de la Comissió de Serveis Territorials de l’Ajuntament amb dictamen favorable sobre
l’aprovació provisional de la modificació del PGM.
24 d’octubre de 2013
El secretari emet certificat de sessió Plenària on s’aprova provisionalment modificació del
PGM.
13 de novembre de 2013
Es notifica a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació provisional de la modificació
del PGM.
19 de desembre de 2013
Es rep informe favorable del “Ministerio de Fomento” sobre la modificació del PGM.
17 de febrer de 2014
Es rep per Registre informe favorable sobre l’aprovació definitiva amb prescripcions de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
27 de febrer de 2014
El Ple de l’Ajuntament resta assabentat de l’informe favorable amb prescripcions de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
17 de març de 2014
L’arquitecte municipal emet informe tècnic favorable sobre proposta d’aprovació del
verificació del text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge esquerre del Riu
Ripoll.
17 de març de 2014
El TAG de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Ripollet emet informe jurídic favorable
sobre proposta d’aprovació de la verificació del text refós de la MPPGM en la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
17 de març de 2014
El TAG de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat sobre el dictamen
favorable de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Territorials, sobre proposta
d’aprovació de la verificació del text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge
esquerre del Riu Ripoll.
17 de març de 2014
L’Ajuntament de Ripollet emet proposta d’acord sobre proposta d’aprovació de la
verificació del Text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge esquerre del Riu
Ripoll.
27 de març de 2014
En sessió del Ple de l’Ajuntament de Ripollet s’aprova la verificació del Text refós de la
MPPGM en la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll, sotmetre a informació
pública l’article 5 del document aprovat i ordenar la seva notificació a interessats.
31 de març de 2014
El secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat la sessió del Ple de 27 de
març de 2014.
7 d’abril de 2014
L’Ajuntament de Ripollet emet edicte per a la informació pública de l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament de Ripollet sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
7 d’abril de 2014
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L’Ajuntament de Ripollet envia correu electrònic a la Vanguardia per a la publicació de
l’edicte sobre l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Ripollet sobre la verificació del Text
refós de la MPPGM en la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
8 d’abril de 2014
L’Ajuntament de Ripollet via telemàtica envia per a la publicació al BOPB l’edicte sobre
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Ripollet sobre la verificació del Text refós de la
MPPGM en la zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
8 d’abril de 2014
L’Ajuntament de Ripollet envia correu electrònic als Serveis Informàtics del mateix
ajuntament per a la publicació a la web municipal de l’edicte sobre l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament de Ripollet sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
10 d’abril de 2014
S’efectua publicació a la Vanguardia sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la
zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
15 d’abril de 2014
Es notifica a l’Ajuntament de Barberà del Vallès l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de
Ripollet sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge
esquerre del Riu Ripoll.
17 d’abril de 2014
S’efectua publicació al BOPB sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll.
25 d’abril de 2014
Es notifica a l’Ajuntament de Montcada i Reixac l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de
Ripollet sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge
esquerre del Riu Ripoll.
25 d’abril de 2014
Es notifica a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de
Ripollet sobre la verificació del Text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge
esquerre del Riu Ripoll.
19 de maig de 2014
El Serveis Tècnics municipals emeten proposta al Ple municipal donant per finalitzada la
tramitació del Text refós de la MPPGM en la zona industrial del marge esquerre del Riu
Ripoll i remetre document final a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona a efectes de la seva aprovació definitiva, publicació al DOGC a
efectes de donar-li executivitat.
22 de maig de 2014
La Comissió Informativa de Territorial emet dictamen favorable sobre la proposta al Ple
municipal donant per finalitzada la tramitació del Text refós de la MPPGM en la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll i remetre document final a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona a efectes de la seva aprovació
definitiva, publicació al DOGC a efectes de donar-li executivitat.
30 de maig de 2014
El Secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet emet certificat sobre aprovació Plenària
de 29 de maig el donar per finalitzada la tramitació del Text refós de la MPPGM en la zona
industrial del marge esquerre del Riu Ripoll i remetre document final a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona a efectes de la seva aprovació
definitiva, publicació al DOGC a efectes de donar-li executivitat.
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Aquest expedient resta obert en data 16 de juny de 2014, restant el justificant sobre la
notificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, la
recepció de seu informe favorable amb la seva aprovació definitiva i restar a la espera per a que
aquesta entitat publiqui al DOGC l’aprovació definitiva de la modificació de PGM, la qual cosa
li donaria plena executivitat, finalitzant automàticament la suspensió de llicències que afecta
l’àmbit tractat des de l’aprovació inicial de 25 de juliol de 2013.
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Taula 2.10.1: Línia del temps que mostra els punts claus de l’expedient en la tramitació de la MPGM de la
zona industrial del marge esquerre del Riu Ripoll. Versió 2.
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2.11 Eficiència energètica a través de l’urbanisme.

En aquest últim punt es pretén, més enllà de tramitació real de la figura de planejament, fer
un pas endavant (encara que no s’hagi dut a terme en la realitat) en matèria d’eficiència
energètica. Un planejament urbanístic com el Pla General Metropolità, a través de les seves
normes urbanístiques i ordenances edificatòries regulen classificacions, qualificacions,
sistemes, paràmetres com densitat, alçades reguladores, usos, requisits d’habitabilitat,
d’aparcaments, instal·lacions permeses, etc.., per tot això no es creu fora de lloc el que en un
futur es puguin establir paràmetres que regulin, amb criteris ambiciosos, l’eficiència energètica
de les edificacions.
Per tant, s’ha cregut interessant el incidir en l’aspecte de la regulació de l’eficiència
energètica des de l’urbanisme i des de tots els instruments legals dels que disposa
l’administració pública local.
En la línia marcada per la modificació de planejament urbanístic del marge esquerre del riu
Ripoll d’intentar modernitzar aquesta zona industrial a les necessitats econòmiques actuals, tot i
que la modificació del PGM en tràmit no ho contempla, amb aquest punt es pretén “simular” la
implantació de les bases de la que ha de ser la indústria moderna des d’una perspectiva de la
sostenibilitat energètica.
Per a veure en quins àmbits de l’estalvi energètic cal incidir, primer de tot s’ha d’analitzar la
normativa actual que és d’aplicació, tal i com es relaciona a continuació:
Queda exclòs genèricament del CTE (Codi Tècnic de la Edificació) i per tant dels
documents bàsics que el desenvolupen, com el RITE (Reglament Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis) que desenvolupa el DB HE 2. Només s’hauria de complir el DB HE 4 i
només en naus d’emmagatzematge de més de 10.000m² de superfície construïda el DB-HE5.
Queda exclòs del Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Queda exclòs del Real Decret 235/2012, de 5 d’abril, per el que s’aprova el procediment
bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis.
És d’aplicació la Ordenança municipal per a l’aprofitament de l’energia solar, aplicable
sempre i quan existeixi una previsió de consum de 300 litres diaris a 45ºC, equivalents
després a rendiments a 42 MegaJoules (Mj) per dia.
És d’aplicació la Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, que obliga a l’ús d’airejadors
per aixetes i dutxes, reguladors de pressió de l’aigua d’entrada, cisternes dels wàters i
captadors d’aigua de pluja si existeixen zones enjardinades de més de 1.000m².
Cal dir, que, podria requerir-se l’aplicació de totes les normatives citades en els punts
anteriors en parts d’edificacions industrials, com zones com destinades a oficines o vestuaris.
Per tant, podem veure que la normativa es centra en la contribució solar mínima per a aigua
calenta sanitària (ACS), en l’aportació elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica en casos
concrets i discriminats en funció únicament de la superfície, i criteris poc estrictes pel que fa a
consum d’aigua. S’observa, per tant, que existeix una “llibertat” molt important en el sector
industrial pel que fa a requisits constructius i d’estalvi energètic, amb una cultura de l’estalvi
energètic força pobre, on imperen objectius de beneficis a curt termini.
Davant la dificultat d’obtenir dades reals de les empreses subministradores d’energia, per a
analitzar el marge de millora que té el sector industrial, pel que fa al consum energètic
(elèctric), a Catalunya i en concret en l’àmbit industrial del marge esquerre del riu Ripoll, s’ha
optat per extrapolar dades extretes del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya tot relacionant-les amb els consums globals del municipi de Ripollet i a la vegada
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amb el % que representa el sector industrial estudiat respecte la superfície industrial genèrica al
municipi. Les dades i càlculs es detallen a continuació:
Consums elèctrics globals a Catalunya.

Gràfic 2.11.1: Consum d'energia primària a Catalunya. Dades obtingudes de l’ Institut Català de
l’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Gràfic 2.11.2: Consum d'energia final a Catalunya. Dades obtingudes de l’ Institut Català de l’Energia
de la Generalitat de Catalunya.
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Gràfic 2.11.3: Consum d'energia per sectors a Catalunya. Dades obtingudes de l’ Institut Català de
l’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Dades de consum elèctric global al municipi de Ripollet.
Consum elèctric anual en tot el municipi = 133.333.333,33 KWh/any
Extrapolant amb dades globals de Catalunya obtenim:
Consum municipal global x % sector industrial respecte el global segons dades Generalitat =
= 133.333.333,33 KWh/any x 26,90% = 35.866.666,67 KWh/any
Per tant, podem dir que el consum elèctric en el sector industrial de Ripollet és de 35.599,99
KWh/any. Si aquesta dada la relacionem al el % de superfície industrial que representa el sector
estudiat respecte el total de zones industrials del municipi, veiem:

Zona marge esquerre riu Ripoll
Zona Sintermetal
Zona sector nord/est
Zona Sibèria
Zona Molí d’en Xech
TOTAL

Superfície
(m²)
574.689,75
140.883,84
124.255,52
86.022,62
42.164,73
968.016,46

% del
global
59%
15%
13%
9%
4%
100%

35.866.666,67 KWh/any x 59% = 21.161.333,33 KWh/any al sector del marge esquerre del riu
Ripoll.
Segons aquestes dades, podem deduir que aquest sector és un punt estratègic on atacar els
consums d’energia, sobretot l’elèctric, produïda amb mètodes no sostenibles, ja sigui generada
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nacionalment o importada d’altres països. Per tant, impulsant un grau determinat
d’autosuficiència energètica en el sector industrial, sempre pensant a mig/llarg termini, es
podria:
Disminuir factura de consum energètic.
Disminuir la dependència de la generació d’energia produïda per fonts no renovables.
Disminuir la necessitat importació d’energia.
Disminuir la petjada ecològica de les industries.
En aquesta línia de normativitzar l’estalvi energètic, el camp per a estudi és immens i
d’àmbit inabastable si es tracta en tota la seva globalitat, per tant, ja que s’està en la incidència
des de l’àmbit municipal, més en concret sobre una MPGM en el sector industrial del marge
esquerre del riu Ripoll, es pretén proposar eines d’abast municipal per a assolir objectius reals
d’estalvi energètic.
2.11.1 Incidir en l’eficiència energètica des de l’àmbit municipal a través de
l’urbanisme.
D’ençà de l’aprovació definitiva de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
(en endavant NNUU del PGM), el 19 de juliol de 1976, la evolució social, econòmica i jurídica
esdevinguda, queda justificada, per si mateixa, una revisió i actualització del règim urbanística
del sector industrial del municipi.
La justificació i fonament jurídic en la formulació d’aquesta modificació Puntual del PGM,
ve establert en el següent articulat prevista al Decret Legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, d’acord
amb la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:
L’article 2, pel que fa ales competències urbanístiques de les administracions públiques.
L’article 14, pel que fa a la iniciativa de la formulació de figures de planejament.
L’article 85, en relació als terminis i tramitació administrativa.
Feta l’argumentació jurídica, pel que fa a la pròpia ordenació regulada en els articles 348
fins al 352 de les NNUU del PGM i de l’article 5 en endavant de la Modificació del PGM del
marge esquerre del Riu Ripoll, es proposaria una solució basada en la idea de “Ecobarris” però
enfocada a la indústria, sustentada en els pilars següents:
Creació de diferents comunitats de propietaris i llogaters, agrupats per raó de proximitat
física o necessitats energètiques.
Previsió de consum energètic particular i conjunt.
Creació d’una mesa participativa.
Incentivació del caràcter associatiu de les industries per a la cogeneració d’energia.
Creació de Comunitats de Propietaris de cogeneració
A través de publicitar els beneficis que es poden obtenir, l’administració local farà
d’intermediària entre empreses interessades en formar comunitat. Un cop posades en contacte,
aquestes formaran Comunitat de Propietaris, constituïda legalment, i s’anomenarà Comunitat
de Propietaris de Cogeneració.
Previsió de consum energètic particular i conjunt.
Cada comunitat haurà de fer una previsió de despesa energètica tenint en compte
climatització, enllumenat, consum ACS, consum d’energia directament relacionat amb
l’activitat a desenvolupar (consum de maquinària) i presentar-la en format conjunt amb la resta
d’indústries associades.
43

MPGM de la zona industrial del marge esquerre del
Riu Ripoll de Ripollet: Redacció, tramitació i anàlisi.

Creació d’una mesa participativa.
S’establiran contactes entre el binomi format pels propietaris o llogaters de les parcel·les
industrials que formen associació i l’administració pública local, posant sobre la taula la
previsió de necessitats energètiques de cada negoci implicat i creant una mesa participativa
entre les parts. Aquesta mesa tindrà la funció en primera instància d’orientar a les comunitats i
un cop es sol·liciti llicència d’obres i aquestes s’executin, l’administració tindrà la funció de
control anual de l’assoliment dels objectius marcats.
Incentivació del caràcter associatiu de les industries per a la cogeneració d’energia.
La incentivació d’aquesta pràctica associativa s’enfocaria en dues vessants, la d’ordenació
amb regulació de paràmetres urbanístics i la d’exempcions fiscals en taxes municipals.
Ordenació i regulació de paràmetres urbanístics: Segons els paràmetres urbanístics vigents en
aquesta zona, la ocupació màxima de la parcel·la en edificació nova no pot superar el 70%. El
30% restant podrà ser aprofitat en la seva totalitat per a us d’aparcament o per a situar
instal·lacions destinades a l’estalvi energètic i podrà ser cobert amb pèrgoles que permetin la
ventilació natural d’aquesta zona coberta. Aquest aprofitament anirà condicionat a que aquesta
zona de “sobre - pèrgola” formi part comuna de la Comunitat de Propietaris establerta per a
cogeneració i aquesta pugui ser aprofitada físicament per a instal·lacions destinades a la
generació d’energies renovables. Aquestes zones de “sobre - pèrgola” aniran enfocades per a la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o a plaques solars per a energia solar tèrmica,
restant obert al seu aprofitament anàleg per noves tecnologies.
En qualsevol cas, s’haurà de justificar en fase de projecte un estalvi energètic global de la
Comunitat de Propietaris de cogeneració superior al 5% mesurat en Ktep/any, seguint
estendards marcats per la Directiva Europea 2002/91/CE. Aquests mínims exigits es revisaran
periòdicament a mesura que apareguin criteris normatius més restrictius o per aparició de noves
tecnologies que facin viables l’augment d’aquests estendards. Que aquests requisits d’estalvi
siguin requerits per a tota la comunitat fomenta que aquest aprofitament del 30% es transformi
en parcs interiors de generació d’energies renovables.
1. Exempcions fiscals: En aquest punt es pretén crear un sistema d’incentivació que
directament repercuteix en un percentatge important dels costos d’una obra, que crearà a la
vegada un sistema de puntuació “no oficial”, basat en paràmetres emprats en el sistema de
classificació i certificació de l’edificació sostenible LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), amb els quals s’emetrà un certificat de l’Ajuntament on s’indiquin
detalladament els paràmetres d’estalvi energètic amb els quals s’ha projectat i executat la obra,
obtenint certificats periòdics (anuals) del compliment dels estàndards d’eficiència energètica
marcats. Es tractarà d’un sistema de punts directament relacionat amb les exempcions
obtingudes (màxima puntuació seria de 50punts). El sistema d’exempcions i puntuacions seria
el següent:
1.1. Exempcions fiscal en la taxa de llicència d’enderrocs: Reducció del 25% en el cost de
la taxa per a correcte separació selectiva de residus en obra, a justificar amb els certificats
del gestió de residus receptor d’aquests amb el condicionants, no podent superar en cap cas
el 5% de residus bruts, ni l’1% de residus molt bruts pel que fa a residus finals gestionats,
d’acord amb els estàndards regulats per la normativa sectorial corresponent, actualment
regulats per la “Lista Europea de Residuos” (LER) de la “Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos“.
0,5 punts per cada 1% per sota de residus bruts fins un màxim 2,5 PUNTS.
1.2. Exempcions en la taxa les llicència d’obres majors:
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1.2.1. El 50% corresponent a la part proporcional del pressupost d’execució material de
la instal·lació d’equips d’energies renovables, sempre i quan amb el
condicionant de formar part de una comunitat de propietaris amb objecte de
cogeneració. Aquesta part proporcional del pressupost d’execució material ja no
es contarà en les deduccions posteriors els punts següents.
1.2.2. El 2,5% per la correcte separació selectiva de residus en obra, a justificar amb els
certificats del gestió de residus receptor d’aquests amb el condicionants, no
podent superar en cap cas el 5% de residus bruts, ni l’1% de residus molt bruts
pel que fa a residus finals gestionats, d’acord amb els estàndards regulats per la
normativa sectorial corresponent, actualment regulats per la “Lista Europea de
Residuos” (LER) de la “Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos“.
• 0,5 punt per cada 1% per sota de residus bruts fins un màxim 2,5 PUNTS.
1.2.3. El 10% per la instal·lació d’equips d’energies renovables, sempre condicionat a
la justificació de la deducció del 10% de consum d’energia en el sistema de
climatització.
• 1 punt per cada 1% per sobre del mínim fins un màxim 10 PUNTS.
1.2.4. El 10% per la instal·lació d’equips d’energies renovables, sempre condicionat a
la justificació de la deducció del 10% de consum d’energia elèctrica de xarxa per
autogeneració per plaques fotovoltaiques o equivalents.
• 1 punt per cada 1% per sobre del mínim fins un màxim 10 PUNTS.
1.2.5. El 7,5% corresponen per l’estalvi energètic mínim d’un 10 % mitjançant criteris
de disseny bioclimàtic (mètodes passius).
• 0,5 punt per cada 1% per sobre del mínim fins un màxim 7,5 PUNTS.
1.2.6. El 2,5% per la presència de zones verdes exteriors o semi - exteriors de descans
per a treballadors.
• 0,5 punt per cada 20m² per sobre del mínim fins un màxim 2,5 PUNTS.
1.2.7. El 2,5% per la justificació de creació de zones de treball confortables
tèrmicament, d’acord amb requeriments assimilables a l’ús d’oficina definit al
Codi Tècnic de l’Edificació.
• Per al compliment del requeriment 2,5 PUNTS.
1.2.8. El 1% per la justificació de la no pertorbació de la hidrologia dels cursos naturals
d’aigua.
• Per al compliment del requeriment 1 PUNT.
1.2.9. El 5% per la justificació de la eficiència en la gestió del consum d’aigua reduint
en un 20% el consum d’aigua, utilitzant sistemes d’aprofitament d’aigües
pluvials i grises, evitant si hi ha zones verdes, el seu reg amb aigua potable.
• 1 punt per cada 2% per sobre del mínim fins un màxim 5 PUNTS.
1.2.10. El 4% per la justificació de la eficiència en la gestió de les aigües negres
utilitzades per a compostatges.
• Per al compliment del requeriment 4 PUNTS.
1.2.11. El 2,5% per a la utilització de materials exteriors que redueixin en un mínim del
25% la presencia de concentració NOx en l’ambient exterior.
• 1 punt per cada 1% per sobre del mínim fins un màxim 2,5 PUNTS.
A mode de control per part de l’Administració Local, anualment, els Propietaris de les
industries hauran de presentar els informes pertinents per a justificar l’estalvi projectat,
establint un marge del -1 % d’incompliment d’objectius sense que puguin ser sancionats. A
partir d’aquest marge l’Administració Local podrà aplicar sancions aprovades prèviament pel
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Ple de l’Ajuntament en forma d’Ordenança, regulant cada un dels punts pel quals s’han
obtingut exempcions fiscals.
2.11.2 Sistemes de foment de l’estalvi energètic
Vist que l’objecte del treball és enforcar la zona industrial cap al foment de l’ús d’energies
renovables, més enllà de l’enfocament urbanístic, tot analitzant aquest emplaçament en concret,
s’ha cregut convenient veure quines fórmules d’obtenció d’energies renovables podrien ser més
interessants. Tot seguit se’n relacionen diferents opcions, entrant més en detall en l’energia
geotèrmica, ja que actualment obtenim uns rendiments molt bons, amb una amortització
econòmica molt ràpida.
Plaques solars fotovoltaiques
Vistes les últimes lleis aprovades estatalment, la tendència va en retrocés respecte la
proliferació d’aquestes energies, ja que penalitza el que abans era un negoci rentable en pocs
anys com era el vendre l’energia produïda al concessionari de la xarxa. Vista aquesta situació, i
que l’enfocament d’aquest anàlisi és el generar energia per a consum propi, s’optaria per un
sistema aïllat (stand alone) davant d’una connexió directa a xarxa (grid connected).
Aprofitament d’aigües pluvials
Mitjançant sistema de captadors en cobertes, dipòsits amb filtres i bombes, s’acumularia
aigua a utilitzar com a suport en reg, punts de sortida d’aigua senyalitzats com a “no potable”
(utilitzada per a neteja), per suport en ompliment de cisternes d’inodors.
Aprofitament d’aigües grises
Mitjançant sistema de dipòsits amb filtres, grups de desinfecció i bombes, s’acumularia
aigua a utilitzar com a suport en reg, punts de sortida d’aigua senyalitzats com a “no potable”
(utilitzada per a neteja), per suport en ompliment de cisternes d’inodors.
Aprofitament d’aigües subterrànies
Existeixen sistemes amb instal·lacions similars a la geotèrmia que permeten aprofitar per
bombeig les aigües subterrànies. Aquestes aigües s’utilitzarien per a usos similars als ciats en el
sistema d’aprofitament d’aigües pluvials. Aquest sistema té la funció també, de regulació del
nivell freàtic en èpoques de pluja, té el handicap però, que per a utilitzar aquestes aigües és
necessari demanar prèvia autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua, tenint un cost anual en
funció del cabal aprofitat.
Plaques solars tèrmiques
Aquestes permeten l’aprofitament de l’energia solar per a escalfar aigua per a ACS,
disminuint les demandes d’energia elèctrica de xarxa per a escalfar aquesta. Existeixen diversos
tipus d’instal·lacions, però genèricament estan basats en plaques solar en coberta, circuit de
distribució d’aigua i acumuladors.
Aerotèrmia
L'energia aerotèrmica consisteix a escalfar aigua allotjada en el tanc mitjançant l'aire aspirat
per l'equip per un cicle termodinàmic. Aquest mecanisme és invers al que s'utilitza en els
frigorífics, un fluid refrigerant s'extreu la calor continguda en l'aire a temperatura inferior i el
cedeix a l'aigua a temperatura superior invertint així el flux natural de la calor.
El sistema disposa d'una resistència elèctrica que pot entrar en funcionament quan la demanda
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d'aigua calenta és elevada o quan la temperatura ambient sigui inferior a la mínima de
funcionament (10 º C).
Mitjançant aquest sistema aconseguim un estalvi energètic de més del 70% amb consums
insignificants entorn a 300 watts.
Geotèrmia
La geotèrmia és una sistema que obté energia calorífica de l’interior de la terra, tot escalfant
aigua a través d’un circuit enterrat, que es pot utilitzar per a reduir considerablement els
consums d’energia elèctrica en sistemes de climatizació radiant, o per a obtenció de ACS a
través d’acumuladors (temperatura interior de la terra molt constant tot l’any). Existeixen
sistemes geotèrmics de captació vertical (30-100metres de profunditat), d’horitzontals (1metres
de profunditat) i de captació d’aigua subterrània (un cop utilitzada es retorna al subsòl per no
afectar el cabal freàtic).
S’ha pogut tenir accés a dades geotècniques en zones representatives del polígon industrial:

Imatge 2.11.2.1: Imatge escanejada d’estudi geotècnic en solar municipal dins de l’àmbit del sector
industrial del la MPGM tractada. Gràfic resultant de sondeig.
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Imatge 2.11.2.1: Imatge escanejada d’estudi geotècnic en solar municipal dins de l’àmbit del sector
industrial del la MPGM tractada. Anàlisi químic del subsòl.

Podem observar que existeix un nivell freàtic a 5metres de profunditat i que les
característiques físiques i químiques del terreny permeten la instal·lació del sistema geotèrmic, i
no només això, ja que la presència de freàtiques millora l’intercanvi tèrmic.
L’estalvi energètic que es pot obtenir en clima i producció d’ACS depèn en gran mesura de
la qualitat de la instal·lació i equips, per això s’ha fet la consulta una empresa sobre la
instal·lació de geotèrmia en el magatzem de la Brigada municipal, amb les dades següents:
Superfície parcel·la: 254m²
Sup. magatzem: 182m²
Sup. pràctiques musicals, oficines, vestuaris i banys: 72m²
Consums d’ACS: 156m³/any
Consum elèctric global: 49.008KWh/any
Consum elèctric producció ACS i climatització: 20.000KWh/any
Preu factura elèctrica: 10.781,76€ anuals.
Preu factura per producció ACS i climatització: 4.400,00 € anuals.
*Tot i que el preu oficial del KWh està establert per llei i és de 0,15€/KWh, analitzant diverses
factures, existeixen impostos i costos extres que eleven el preu final, obtenint un preu de
l’energia elèctrica de 0,22€/KWh.
Amb aquestes dades s’instal·laria el sistema geotèrmic següent:
Bomba de calor
- Vàlvula de seguretat ½” 9Bar.
- Sensor de Temperatura Exterior.
- Vàlvula de seguretat ½” 1,5Bar.
- Dipòsit expansió Pous.
- 2 “latiguillos” DN 20 L500.
- Conjunt de vàlvules d’omplert de pous.
- Filtres de bola amb tancament.
- Bomba de circulació Brine.
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- Bomba de circulació Calefacció/ACS.
- Acumulador ACS Inox 180 litres.
Perforació (1 pou de 120metres de profunditat).
- 80L d’anticongelant per als pous.
- Sonda diàmetre 40x2x120m amb pes incorporat.
- Material per omplir pou (ciment bentonític).
- Tub polietilè per omplir pous.
Mòdul fred actiu (per a proporcionar refrigeració).
- Mòdul de fred.
- Targeta d’expansió.
- Tanc d’inèrcia 200litres.
El cost de la instal·lació i posada en funcionament d’aquests equips seria de 19.465,27€
(IVA inclòs).
El consum elèctric per a la generació de ACS i climatització, amb el sistema instal·lat seria
de 9.440 KWh/any, aconseguint una reducció del 47,2%, estalviant anualment 2.076,80€.
Amb aquests resultats obtinguts observem que podríem amortitzar la instal·lació és de 910anys.
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CONCLUSIONS / RECOMANACIONS

Observant amb perspectiva tot el que ha estat la redacció i tramitació d’aquesta Modificació del
Pla General Metropolità, val la pena comentar:
Un dels aspectes que ha estat impossible modificar, i que era un dels punts claus de les intencions
amb les que s’impulsava aquesta modificació, ha estat la de reduir en menys de 300m² la superfície
mínima d’una activitat en el sector. En aquest aspecte la Comissió Territorial d’Urbanisme ha estat
inflexible, sota el meu punt de vista excessivament intervencionista, en aquest i d’altres aspectes.
Val a dir, que aquest excessiu intervencionisme, sovint al marge d la legalitat (intervenen en punts
on no son estrictament competents d’acord amb l’article 87 del TRLUC), així com la lentitud de tot
el procés (inicial el gener de 2012 i encara no ha acabat), han estat factors pels quals,
urbanísticament parlant, Catalunya no s’ha convertit en una “joguina” en mans de les
administracions locals, sovint mogudes per interessos i pressions econòmiques, deixant de banda la
protecció del medi ambient, sostenibilitat i lògica constructiva. En cap cas estic dient que no hi hagi
hagut sobreconstrucció i edificacions excessives i infrautilitzades, però certament crec que si aquest
excessiu control no hagués existit, la situació seria molt pitjor que la actual.
Pel que fa a la nova àrea de delimitació de concentració comercial aprovada per la Direcció
General de Comerç, tot i que no s’han entès els criteris de la ràpida ampliació de la zona habilitada
per a ús comercial en la cruïlla dels carrers Tarragona amb Balmes nº12, certament un dels
objectius marcats era habilitar l’ús comercial en la franja més propera al nucli urbà i així ha estat.
De fet els propietaris afectats per la nova àrea de concentració comercial han preguntat sobre les
noves possibilitats de la zona, no havent presentat res en ferm (la modificació encara no està
aprovada), però tot sembla indicar que ha estat molt ben rebuda aquesta iniciativa.
Pel que fa la pròpia redacció del document de la modificació de PGM , cal destacar la dificultat
de realitzar un redactat tècnic, clar i precís sense caure en redundàncies o contradiccions. Pel que fa
aquesta dificultat, s’ha evidenciat molt en el redactat dels articles relacionats amb les unitats
d’edificació per a agrupacions d’empreses que vulguin desenvolupar-se a través d’un pla especial,
ja que perquè quedin totalment definides totes les opcions, ha quedat un text possiblement espès, tot
i que ha rebut el vist i plau de la Generalitat. A partir d’aquí l’aspecte cabdal de la redacció és el ser
metòdic, ja que en un document on es regulen nous aspectes urbanístics i es refonen diferents
planejaments derivats és molt fàcil cometre errors, duplicitats o omissions.
També és important remarcar la claredat i detall en que s’ha descrit el procediment
administratiu, el que ha seguint pas a pas els requeriments legislatius, ja que un error en la
tramitació de l’expedient podria significar el quedar desprotegit legalment davant demandes de
tercers, implicant la suspensió de la MPGM, indemnitzacions econòmiques i la pèrdua de moltes
hores de treball invertides en la redacció i tramitació del document.
Pel que fa a l’eficiència energètica a través de l’urbanisme, prenent com a genèriques les dades
obtingudes i situant-les en el context actual (inversió mínima pública i privada), veiem que les
energies renovables necessiten, amb els rendiments actuals, de la subvenció pública, ja que aquestes
reduirien en gran mesura aquests temps d’amortització i rendibilització la inversió (l’amortització
en 9-10anys no és atractiva per a l’empresari), exemplificat amb la geotèrmia, que actualment és una
de les energies renovables que té millors rendiments, tot i així, l’objecte d’aquest apartat, és donar
idees interessants a mig/llarg termini, a través de la incentivació urbanística i fiscal de
l’administració pública perquè s’entén la industria com a quelcom que perdura en el temps (més de
10 anys de vida), obtenint així dades optimistes sobre la projecció de la proliferació d’aquestes
instal·lacions en un futur, havent sobretot de prendre, des de l’administració pública, decisions que
exemplifiquin i motivin a la indústria privada sobre l’ús d’aquests sistemes que a la vegada
implicarà innovació i majors rendiments que els actuals, formant un cercle virtuós en benefici no
només del medi ambient, sinó també de l’estalvi econòmic privat.
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