
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 17 de juliol de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya
Central referents al municipi de Manresa.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions de 4 de desembre de 2013 i d’11
d’abril de 2014, va adoptar, entre d’altres, els acords la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2013 / 052021 / N

Pla de millora urbana Can Roqueta, al municipi de Manresa

 

Acord d’11 d’abril de 2014

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Donar conformitat al text refós del Pla de millora urbana Can Roqueta, de Manresa, promogut per
Creixbages SL, i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de data 4 de desembre de 2013, amb la incorporació d’ofici de
la prescripció següent:

“S’incorpora en els plànols d’ordenació H.11 i H.12 la qualificació 1.3a dels sòls compresos en l’àmbit d’aquest
Pla de millora urbana, d’acord amb allò determinat en el document normatiu”.

-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 4 de desembre de 2013 i les normes urbanístiques
corresponents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

 

Acord de 4 de desembre de 2013

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana Can Roqueta, de Manresa, promogut per la societat
CreixBages, SL i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

      1.1 Cal que el document esmeni la contradicció detectada entre la tipologia d’ordenació proposada per a
aquest Pla de millora urbana en els seus plànols i el proposat en la normativa. En aquest sentit, cal escollir la
tipologia d’ordenació més adequada a la proposta i adaptar, conseqüentment, tots els paràmetres urbanístics a
aquesta tipologia.

      1.2 Cal que el document concreti quina és la secció tipus per a les edificacions amb front al carrer Sèquia i
ajusti la volumetria de les construccions permeses en l’espai lliure interior d’illa a aquesta secció, adaptant el
seu paràmetre d’alçada lliure màxima de l’edificació a allò establert en la normativa del PGO.

      1.3 Cal incorporar en la normativa urbanística l’establiment dels usos previstos que, d’acord amb la
memòria del PMU, seran l’ús terciari (comercial) per a la planta baixa de tota la zona i l’ús residencial per a les
plantes pis.
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-2 Recomanar a l’Ajuntament que estudiï la possibilitat de reduir les alçades màximes reguladores permeses en
la part de l’edificació més pròxima al volum protegit U091, als efectes de minimitzar l’impacte d’aquestes
noves construccions sobre el bé i garantir la preservació dels seus valors patrimonials, tot evitant també la
creació de mitgeres.

-3 Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació
en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de
27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.

-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la persona interessada.

 

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, als locals de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de la Catalunya Central, carrer Àngel Guimerà, 14 - 2n pis, 08241 Manresa, de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/52021/N&set-locale=ca

 

Manresa, 17 de juliol de 2014

 

Ferran Caparroz Pérez

Secretari de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central

 

 

 

Annex

Normes urbanístiques del Pla de millora urbana Can Roqueta, del municipi de Manresa
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(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf
 

 

(14.209.061)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

PLA DE MILLORA URBANA CAN ROQUETA, DEL MUNICIPI DE MANRESA 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i àmbit territorial d’aplicació del Pla de millora urbana Can Roqueta 

Constitueix l’objecte del present Pla de millora urbana el desenvolupament de les previsions de 
les Modificacions puntuals del Pla general d'ordenació en relació amb el Pla especial urbanístic 
de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Manresa. La present 
Normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla de millora urbana Can Roqueta, d’acord 
amb la delimitació que es fixa en els plànols d’informació i de proposta d’ordenació d’aquest 
document. 

Article 2. Marc legal 

Aquestes normes desenvolupen el Pla general d'ordenació de Manresa. En consideració al 
caràcter d’instrument de planejament derivat del present Pla de millora urbana, seran 
d’aplicació en el seu àmbit les disposicions del Pla general d'ordenació de Manresa, aprovat 
definitivament el 23 de maig de 1997, i llurs modificacions en totes aquelles qüestions que no 
quedin expressament regulades en el present document. En aquest sentit, li seran d’aplicació 
les determinacions de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació per regular les 
condicions d’integració de les façanes de les carreteres de Cardona i de Vic i les muralles de 
Sant Francesc, Sant Domènec i del Carme i les Modificacions puntuals del Pla general 
d'ordenació en relació amb el PEUPM. 

La delimitació de l’àmbit del Pla de millora urbana es realitza d’acord amb l’article 70.1.b del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, no modificat per la Llei 3/2012, i l’article 90.1 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, a efectes de regular la composició volumètrica i completar la 
urbanització. 

Article 3. Interpretació de la Normativa 

1. Les determinacions de la present Normativa s’interpretaran en el seu conjunt i atenent a la 
seva intencionalitat, de conformitat amb els objectius i finalitats que s’indiquen a la memòria 
i al Pla general d'ordenació de Manresa. 

2. En el supòsit de dubte, imprecisió o contradicció entre els diferents documents que 
constitueixen el Pla de millora urbana, tindran preferència les determinacions contingudes 
en els documents normatius o vinculants sobre les contingudes en els documents 
informatius. En cas de contradicció entre documents d’igual tipus, tindran preferència 
aquelles determinacions que impliquin espais públics i d’interès públic més amplis i/o un 
índex menor d’aprofitament. En cas de contradicció entre plànols d’igual caràcter, tindran 
preferència les determinacions contingudes en els documents amb el divisor més petit en 
l’escala gràfica. 

Article 4. Modificacions del Pla de millora urbana 

1. Les modificacions del Pla de millora urbana se subjectaran a les mateixes disposicions que 
per a la seva formulació. 

2. No seran supòsit de modificació les precisions d’alineacions i rasants en els casos establerts 
a l’article 33 de la Normativa del Pla general d'ordenació de Manresa. 

CAPÍTOL SEGON. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 5. Qualificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla de millora urbana es qualifica en zones i sistemes. 

Article 6. Zones 
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Es delimita una subzona residencial a partir de la Zona d’eixample 1.3 - Zona d’eixample Can 
Roqueta (clau 1.3a). 

Article 7. Sistemes 

Es delimita el Sistema viari (clau A.1). Els terrenys qualificats com a viari són de cessió 
obligatòria i gratuïta, d’acord amb el que es preveu als articles 10, 12 i 13. 

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DE LA ZONA RESIDENCIAL 

Article 8. Regulació general 

Per a la regulació de la forma de l’edificació, s’estableix el sistema d’ordenació per alineació de 
carrer; per a les altres condicions, seran aplicables les determinacions establertes per a la Zona 
d’eixample (clau1.3) pel Pla general d'ordenació de Manresa. 

Article 9. Edificabilitat 

1. El sostre màxim edificable per a aquesta subzona és de 11.028,06 m2, a partir de 
l’ordenació definida en els plànols d’ordenació. 

2. El desdoblament de la planta baixa segons el sistema d’altells computa en el càlcul del 
sostre per al compliment del sostre màxim edificable. 

Article 10. Condicions de la parcel·la 

1. Façana mínima. S’estableix una façana mínima de parcel·la de set metres (7 m). 

2. S’estableix com a condició per a l’atorgament de llicència de qualsevol tipus de nova 
parcel·lació, l’enderroc de les edificacions existents i la cessió obligatòria i gratuïta de la part 
de finca o finques afectades per aquesta nova parcel·lació qualificada de sistema viari. 

3. L’atorgament de llicència de parcel·lació també està condicionat a l’establiment de la 
servitud de pas prevista entre el carrer de la Sèquia i la carretera de Vic, en el cas de les 
finques afectades per aquesta, d’acord amb els plànols H.11 Proposta d’ordenació i àmbits 
d’actuació i H.12 Proposta d’ordenació i definició de l’espai públic. 

Article 11. Condicions de l'ordenació 

Les condicions fixades en aquesta secció són d’aplicació directa. 

Article 12. Enderrocs 

1. L’enderroc de les edificacions existents es durà a terme per parcel·les cadastrals completes, 
d’acord amb l’estructura de la propietat actual, reflectida en el plànol H.6 Estat actual. 
Estructura de la propietat, i les unitats d’enderroc, reflectides en el plànol H.13 Proposta 
d’ordenació. Unitats d’enderroc i àmbits d’urbanització associats. 

2. En el carrer de la Sèquia, l’enderroc de les edificacions existents s’haurà d’executar de 
forma correlativa, per ordre des de l’extrem nord, amb inici a la finca de referència cadastral 
2806022 (carrer de la Sèquia núm.12), d’acord amb el que s’estableix en el plànol H.13 
Proposta d’ordenació. Unitats d’enderroc i àmbits d’urbanització associats. 

3. S’estableix com a condició per a l’atorgament de la llicència d’enderroc, la cessió obligatòria 
i gratuïta de la part de finca qualificada de Sistema viari. 

Article 13. Condicions de l’edificació 

1. S’estableix com a condició per a l’atorgament de la llicència d’edificació, l’enderroc previ o 
simultani de totes les edificacions existents en la finca on se situï la nova edificació, d’acord 
amb els articles 10 i 12. 

2. L’atorgament de llicència d’edificació també està condicionat a la urbanització prèvia o 
simultània de la totalitat dels terrenys qualificats de viari, els quals, amb l’enderroc de les 
edificacions existents i/o la parcel·lació, hauran estat cedits, i de les servituds de pas, 
d’acord amb els àmbits definits en el plànol H.13 Proposta d’ordenació. Unitats d’enderroc i 
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àmbits d’urbanització associats. Les obres d’urbanització s’executaran d’acord amb el 
projecte d’urbanització unitari, que caldrà redactar amb la primera sol·licitud de llicència 
d’obres de l’àmbit del PMU, d’acord amb l’article 18. 

3. L’edificació podrà executar-se per trams de parcel·la mínima, però caldrà que estigui 
urbanitzat, de forma prèvia o simultània, tot l’àmbit d’urbanització associat a la unitat 
d’enderroc on se situï, d’acord amb el plànol H.13. 

4. Quant a la servitud de pas prevista entre el carrer de la Sèquia i la carretera de Vic, es 
podrà edificar en plantes pis i en el subsòl, però no és permesa cap tipus d’edificació en 
planta baixa. L’alçada lliure mínima d’aquesta servitud de pas serà de 3,50 m i les rasants 
hauran de definir-se amb continuïtat amb l’espai públic que enllaça. Per a l’edificació de les 
finques afectades per aquesta servitud, caldrà garantir el seu establiment al Registre de la 
propietat. 

5. En les servituds de pas, l’Ajuntament es farà càrrec del manteniment de les condicions de 
neteja i salubritat per sobre de la capa de paviment i del manteniment de l’enllumenat públic. 

Article 14. Condicions d’ús 

La regulació dels usos permesos s’estableix d’acord amb les determinacions de la Zona 
d’eixample (clau 1.3) del Pla general d'ordenació de Manresa, amb la condició següent: 

1. Els usos residencials no són permesos en planta baixa i en planta entresòl. 

Article 15. Aparcament 

Els accessos a l’aparcament de les edificacions queden limitats a un nombre màxim de tres 
accessos pel carrer de la Sèquia i al que s’hi entra per la carretera de Vic, amb un total de 
quatre, d’acord amb el plànol H.12. 

Article 16. Regulació particular dels edificis protegits pel PEUPM 

1. Amb caràcter general, són d’aplicació els paràmetres reguladors del sistema d’ordenació per 
alineació de carrer i els paràmetres i regulacions aplicables a la Zona d'eixample (clau 1.3), 
establerts pel Pla general d'ordenació de Manresa i llurs modificacions. 

2. L’enderroc de la part d’edificació existent a la finca de la carretera de Vic núm. 83 que no 
està inclosa en el Catàleg de Patrimoni (PEUPM), amb el codi U091, requerirà el tractament 
de la nova mitgera vista amb un nivell de qualitat i d’acabat de façana que garanteixi la 
integració amb la resta d’edificació catalogada. 

3. La mitgera de la nova edificació de la carretera de Vic núm. 85, per sobre de l’edifici protegit 
del núm. 83, tindrà la consideració de façana, tant per la qualitat d’acabat com per 
l’arrencada de la coberta i la definició del perfil regulador màxim. 

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Article 17. Regulació general 

La regulació dels sòls qualificats com a sistema s’ajustarà, amb caràcter general, a allò que 
preveu el Pla general d'ordenació de Manresa per a cada sistema. 

Article 18. Titularitat 

Els sòls qualificats com a sistemes seran de titularitat pública. 

Article 19. Solució general de l’espai públic i de la urbanització 

1. Al plànol de proposta de l’ordenació H.12 Proposta d’ordenació i definició de l’espai públic 
es fixen els criteris i les solucions d’ordenació de l’espai públic que haurà d’adoptar el 
corresponent projecte d’urbanització. 

2. Les obres d’urbanització s’hauran de definir en el projecte d’urbanització unitari de tot l’àmbit 
del Pla de millora urbana Can Roqueta, que caldrà redactar com a condició de la llicència 
d’obres de la primera finca que s’edifiqui en l’àmbit, d’acord amb l’article 13. 
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3. L’abast del projecte unitari i de les obres d’urbanització a executar a cada finca de l’àmbit 
queda definit en el plànol H.13 Proposta d’ordenació. Unitats d’enderroc i àmbits 
d’urbanització associats. 

Article 20. Alineacions i rasants 

Als plànols H.14 Rasants i topografia proposada i H.15 Definició geomètrica es determinen les 
alineacions i rasants de l’espai públic del conjunt de l’àmbit del Pla de millora urbana. 
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