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CU: 4 
Expedient:2019 / 068839 / N 
 
 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 19 de juliol de 
2021, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord 
següent: 
 
L’expedient de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en relació al 
sector Parc Tecnològic, al terme municipal de Manresa, ha estat promogut i tramès per 
l’Ajuntament.  
 
D’acord amb l’informe tècnic que consta a l’expedient, el document planteja el següent: 
 
Objecte 
L’objecte és revisar i corregir algunes de les determinacions del POUM en relació a l’àmbit 
del Pla parcial del Parc Tecnològic del Bages atès que es constata, en el marc de la 
redacció de la modificació puntual del Pla parcial del Parc tecnològic, promoguda per la 
Junta de Compensació del Pla parcial, la conveniència de corregir certs aspectes de la fitxa 
de característiques del sector contemplada al POUM. 
 
Tramitació municipal 
En sessió ordinària celebrada en data 28 de febrer de 2019, el Ple de l’Ajuntament de 
Manresa acorda aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en relació al sector Parc Tecnològic, segons consta al certificat emès pel 
Secretari General de l’Ajuntament en data 11 de març de 2019. 
 
L’Ajuntament de Manresa va sotmetre a un primer període d’informació pública per un 
termini d’un mes la Modificació puntual mitjançant publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb CVE número 2019009218 i data 20 de març de 2019, al 
diari de premsa periòdica “El Periódico de Catalunya” i al tauler d’anuncis municipal entre 
els dies 21 de març i 20 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 
 
Durant l’esmentat període d’informació pública, i d’acord amb la informació continguda al 
certificat emès en data 04 de maig de 2020 pel Secretari General de l’Ajuntament de 
Manresa, es varen presentar un total d’1 alꞏlegació; la qual va ésser estimada parcialment 
mitjançant l’acord del Ple de la corporació adoptat en sessió ordinària celebrada en data 28 
de febrer de 2019: 
 

1. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentada en data 03 de maig de 2019.  
 
En sessió ordinària celebrada en data 30 d’abril de 2020, el Ple de la corporació acorda 
una segona aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en relació al sector Parc Tecnològic, segons consta acreditat al certificat emès 
pel Secretari General de l’Ajuntament de Manresa en data 04 de maig de 2020. 
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L’Ajuntament de Manresa va sotmetre a un segon període d’informació pública per un 
termini d’un mes la Modificació puntual mitjançant publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb CVE número 2020010959 i data 13 de maig de 2020, als 
diaris de premsa periòdica “El Periódico de Catalunya” i “Regió 7” de data 08 i 12 de maig 
de 2020, respectivament, i a l’e-tauler i a l’espai web municipal entre els dies 13 de maig i 
13 de juny de 2020, ambdós inclosos, tal com consta acreditat al certificat emès pel 
Secretari General de l’Ajuntament en data 30 de novembre de 2020. 
 
Durant l’esmentat període d’informació pública, i d’acord amb la informació continguda a 
l’esmentat certificat emès pel Secretari General de l’Ajuntament de Manresa, es varen 
presentar un total de 3 alꞏlegacions; les quals es varen estimar parcialment mitjançant 
l’acord del Ple de la corporació adoptat en sessió ordinària celebrada en data 19 de 
novembre de 2020:  
 

1) Grup municipal del PSC presentada en data 11 de juny de 2020.  
2) Junta de Compensació del PPD del Sector Parc tecnològic de la Catalunya Central 

presentada en data 30 de juny de 2020. 
3) Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentada en data 03 de juliol de 2020. 

 
Consten emesos els informes dels organismes sectorials següents: 
 

 Xarxa Ferroviària i Projectes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya emès 
en data 12 d’abril de 2019 i sentit favorable malgrat que condicionat al compliment 
de les següents prescripcions:  
 

o Per al desenvolupament urbanístic d’obres als terrenys immediats al ferrocarril seran 
d’obligat acompliment les limitacions contemplades a la llei ferroviària catalana 
4/2006, de 31 de març, ferroviària. 
 

o Els projectes de les edificacions resultants hauran de justificar l’acompliment amb 
els paràmetres establerts a la normativa sectorial d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, Decret 176/2009, de 10 de 
novembre i ordenances reguladores municipals relacionades). 

 
 Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona emès en data 25 d’abril de 

2019 en matèria de mobilitat en el sentit que, tenint en compte els aspectes a 
continuació indicats, es considera que no és necessari que la tramitació de la 
Modificació puntual hagi d’anar acompanyada del corresponent estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada segons el Decret 344/2006. No obstant això, a l’hora del 
desenvolupament del sector es recomana que: “es tingui en compte i s’incorporin 
tots aquells aspectes relacionats amb l’actualització de la normativa vigent, com per 
exemple aspectes com l’accessibilitat dels vianants, les condicions per a la circulació 
de ciclistes, les reserves de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, etc., així 
com la resta de criteris que fixa el Decret 344/2006”. 
 
En data 21 de setembre de 2020, l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de 
Barcelona emet un nou informe sectorial en matèria de mobilitat, en el sentit de 
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recordar que cal refer l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada presentat el mes 
d’abril per l’Ajuntament de Manresa en relació a la modificació de la superfície 
prevista a l’EAMG de la “Modificació del Pla Parcial Urbanístic de delimitació del 
Parc Tecnològic del Bages” (el qual correspon al mateix projecte de la modificació 
puntual analitzada). 

 
 Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement emès en 

data 30 d’abril de 2019 i sentit favorable. No obstant això, s’indica que: “els 
allotjaments turístics que es vulguin implantar a l’àmbit objecte de la modificació 
puntual, s’hauran d’ajustar a les tipologies, denominacions i requisits establerts per 
la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 
de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic”. 

 
 Agència Catalana de l’Aigua emès en data 02 de juliol de 2019 en el sentit següent:  

 
 Abastament: S’informa favorablement atès que el Pla Sectorial d’Abastament 

d’Aigües de Catalunya (PSAAC) indica que no té problemes d’abastament 
d’aigua. 
 

 Sanejament: S’informa favorablement condicionat a: 
 

o L’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua el projecte 
d’urbanització segons l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, 
aprovada pel Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre. 
 

o El sector haurà de assumir el pagament de la Taxa d’accés al Sistema de 
Sanejament, tal com s’indica al cos de l’informe. 
 

o El projecte d’urbanització haurà de preveure una xarxa separativa d’aigües 
residuals i pluvials. 
 

o El projecte d’urbanització haurà de preveure la inclusió de Sistemes Urbans 
de Drenatge Sostenible amb una reducció significativa de les aportacions de 
les aigües de pluja al sistemes de drenatge urbà. Per tal d’aconseguir això es 
podran utilitzar superfícies i acabats permeables, basses o dipòsits. A tal 
efecte el Projecte d’urbanització haurà d’incloure un estudi hidrològic-hidràulic 
que ho justifiqui. 

 
 Inundabilitat: S’informa favorablement atès que es troba fora de la zona 

d’inundació per 500 anys de període de retorn.  
 

 Afeccions mediambientals: S’informa favorablement. 
 

 Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i 
Sostenibilitat emès en data 08 d’abril de 2020 en matèria de medi ambient i sentit 
favorable amb el benentès que s’adoptin els condicionants següents en el 
desenvolupament de Pla parcial i del projecte d’urbanització. 
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a) El Pla parcial que desenvolupi les previsions de la Modificació puntual haurà 

d’incorporar les consideracions fetes en la Resolució emesa per la Directora dels 
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya 
Central, en data 6 d’abril de 2018, sobre la Modificació puntual del Pla parcial 
urbanístic del sector Parc Tecnològic del Bages, al terme municipal de Manresa. 
 

b) En l’ordenació definitiva dels espais lliures, caldrà qualificar els terrenys situats en el 
marge dret de la Séquia de Viladordis dins el Sistema Parc de l’Agulla (Clau D.1b), 
per tal de configurar un espai de característiques homogènies, en continuïtat amb el 
Parc de l’Agulla, i coherent amb les determinacions del PTPCC i del PDUPB. 
 

c) El projecte d’urbanització que desenvolupi les previsions de la Modificació puntual 
haurà de donar compliment als requeriments fets per l’ACA, en relació amb la xarxa 
separativa d’aigües residuals i pluvials, a la inclusió de Sistemes Urbans de 
Drenatge Sostenible (SUD), i a l’elaboració d’un estudi hidrològic i hidràulic que 
justifiqui les solucions adoptades. 
 

d) Caldrà tenir en compte les consideracions recollides de l’informe emès per 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, emès el 10 d’abril de 2019, en el sentit 
que els projectes de les edificacions hauran de justificar l’acompliment amb els 
paràmetres establerts a la normativa sectorial d’impacte acústic (Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, Decret 176/2009, de 10 de 
novembre i ordenances reguladores municipals relacionades). 
 
En data 22 d’octubre de 2020, els Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament de Territori i Sostenibilitat emeten un nou informe sectorial en matèria 
de medi ambient i sentit favorable.  
 

 Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat emès en data 11 de setembre de 2020 i sentit favorable pel que fa a 
les infraestructures de mobilitat de titularitat de la Generalitat de Catalunya atès que 
no s’ha modificat l’ordenació de detall del sector i que, en comparació amb el 
planejament vigent, la concreció d’usos no comporta incidències significatives a les 
infraestructures de mobilitat existents i previstes.  
 
En data 22 de setembre de 2020, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a les infraestructures de 
mobilitat de la Generalitat de Catalunya, emet un nou informe sectorial en sentit, 
també, favorable donat a que la nova ordenació proposada no comporta alteracions 
substancials respecte la versió aprovada inicialment per primera vegada.  

 
 Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Treball emès en data 02 

de juny de 2021 i sentit favorable amb el benentès que es doni compliment a les 
prescripcions a continuació indicades d’acord amb l’establert al Decret Llei 1/2009:  
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o Afegir, en un nou article de la Modificació, la referència de la normativa sectorial 
vigent, el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials, o normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la 
definició (article 5) i classificació dels establiments comercials (article 6). 
 

o Traslladar, al nou article esmentat de la Modificació, els criteris de localització i 
ordenació de l'ús comercial de l'article 9 del Decret Llei 1/2009, en el sentit que els 
únics establiments comercials petits (PEC) que es poden implantar en aquest sector 
dels que es proposen amb aquesta Modificació són els següents: 
 

a) Els PEC singulars que es detallen en l’article 6.1.b) del Decret Llei 1/2009, els quals 
es poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti l’ús 
comercial (article 9.5 del Decret Llei 1/2009). 
 

b) L’espai adjacent que les indústries poden disposar per a l’exposició i venda dels 
productes propis de la seva activitat industrial, sempre que no s'ultrapassi "els 300 
m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment 
comercial colꞏlectiu. Aquesta activitat comercial només es pot dur a terme mentre es 
mantingui l’activitat industrial” (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 
1/2009). 
 

c) Els PEC no singulars que, d'acord amb la Disposició Addicional dotzena del Decret 
Llei 1/2009 les empreses titulars de centres d'innovació tecnològica o de disseny 
vinculats a les activitats de consum poden implantar-lo, atès que resta exclòs dels 
criteris de localització del seu article 9 sempre que es compleixin els requisits 
detallats en la disposició esmentada. Això també es aplicable a la possibilitat 
d'implantar un MEC, subjecte als mateixos requisits, si el centre d’innovació 
tecnològica o el centre de disseny dóna ocupació directa i permanent a més de cant 
treballadors. 

 
 Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural emès en data 13 de juliol de 2021 i sentit favorable recomanant: 
 

o El foment de la instalꞏlacions solars fotovoltaiques dins de l’àmbit.  
 

o Que es consideri la possibilitat del manteniment de l’activitat agrària a les zones 
destinades a zona verda, concretament, per al manteniment de l’activitat 
d’horticultura, tot compatibilitzant aquesta activitat amb la funció social destinada a 
la gent gran - horts comunitaris periurbans.  

 
Consten solꞏlicitats a data 08 de maig de 2020 i 07 d’abril de 2021 i a dia d’avui no emesos 
els informes en matèria de: 
 

 Bombers 
 Seguretat industrial 
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En sessió ordinària celebrada en data 19 de novembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament de 
Manresa acorda aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal en relació al sector Parc Tecnològic, segons consta al certificat emès 
pel Secretari General de l’Ajuntament en data 30 de novembre de 2020. 
 
Planejament vigent 
Planejament territorial 
- Pla territorial parcial de les Comarques centrals, en endavant Pla territorial, es va aprovar 
definitivament en data 16 de setembre de 2008. L’acord de Govern i les Normes 
d’ordenació territorial es van publicar al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
núm. 5241, de 22 d'octubre de 2008, als efectes de la seva executivitat immediata. 
 
L’àmbit resta identificat dins l’assentament del nucli històric i les seves extensions. A nivell 
d’infraestructures de mobilitat i transport, es preveuen actuacions de condicionament de les 
carreteres C-55, C-16C i de la línia de Ferrocarril de FGC direcció Sallent i Súria. 
 
Planejament urbanístic 
- Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat definitivament el 28 de setembre de 
2006. D’acord amb el plànol T.21. Àrees de regulació homogènies l’àmbit se situa dins la 
matriu urbana, zona d’activitat econòmiques. 
 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa (POUM), aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 6 de juny de 2017 i 
publicat al DOGC el 26 d’octubre de 2017. L’àmbit de la modificació es correspon a l’àmbit 
de sòl urbanitzable delimitat del sector PPU PTE (Parc tecnològic).  
 
La fitxa del POUM determina que les condicions d’ordenació resten establertes al 
document de Pla parcial aprovat. Es fa constar que el sector té projecte de reparcelꞏlació 
aprovat i té la urbanització parcialment executada. L’objectiu del sector es la localització 
d’activitat tecnològiques que complementin els terrenys d’activitat econòmica de la ciutat, 
amb un ordenació que resolgui la transició entre l’assentament urbà i espais de la zona de 
l’Agulla.   
 
Superfície del sector   168.176,16 m2 
 
Sòl públic     72% 
 Viari     17% 
 Espais lliures    49% 
 Equipaments    5% 
Sòl d’aprofitament privat   28% 
 
Edificabilitat bruta    0,40 m2st/m2s   
 Ús residencial   0,00 m2st/m2s 
 Altres usos    0,40 m2sst/,2s 
 
Règim d’usos     
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S’estableixen com usos principals i compatibles els determinats a les zones d’activitats 
econòmiques (clau 2) limitats per l’addenda del Conveni urbanístic pel desenvolupament 
del Parc tecnològic de la Catalunya Central, aprovada pel Ple el 19 de febrer de 2015. 
 
Aprofitament     cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic 
Sistema d’actuació    reparcelꞏlació en modalitat de compensació bàsica 
Execució     primer sexenni del POUM 
 
- Pla parcial urbanístic de delimitació del Parc Tecnològic del Bages, aprovat per la CTUB 
en sessió del 19 de juliol de 2007 i publicat al DOGC de data 30 d’octubre de 2008. 
 
Superfície del polígon   168.176,16 m2  100,00% 
Sòl públic     120.680,00 m2    71,76% 
 Viari       29.040,00 m2    17,27% 
 Espais lliure      76.969,00 m2   45,77% 
 Equipaments        8.408,00 m2      5,00% 
 Espais lliures / reserva viària     6.263,00 m2     3,72% 
Sòl d’aprofitament privat     47.496,00 m2   28,20% 
Edificabilitat     0,40 m2st/m2s 
Sostre màxim      67.270,00 m2 
Sistema d’actuació    reparcelꞏlació en modalitat de compensació bàsica 
 
Règim d’usos 
 
A) Serveis tecnològics 
D’acord amb l’article 12 de les Normes, la zona destinada a serveis tecnològics es 
destinarà a activitats tant de sector emergents relacionats amb les noves tecnologies com 
de sectors tradicionals productius amb necessitats de R+D+I. Totes les activitats hauran 
destinar la major part de la seva activitat, mesurada en metres quadrats de sostre, a l’ús de 
serveis tecnològics adreçats al camp de la R+D+I. La resta del sostre de l’activitat es podrà 
destinar a l’activitat productiva lligada a aquest procés de R+D+I, sempre que aquest 
activitat estigui dins de les activitats productives compatibles. 
 
B) Habitatge 
Es permet només l’ús d’habitatge, amb la restricció d’un habitatge màxim per a cada una 
de les zones, per al personal de vigilància, conservació o guarda del Parc Tecnològic. 
 
C) Restauració i serveis a empreses 
Es permet només l’ús de restauració i de serveis a empreses com a activitat 
complementaria, ubicant-se aquest en les unitats d’edificació expressament indicades en el 
Pla parcial. 
 
D) Activitats productives compatibles 
Es permeten únicament les activitat productives admeses en la Modificació puntual del Pla 
General del Parc Tecnològic del Bages. El llistat és el següent: 
 
1.- Fabricació i/o producció 

 



   
  D

E
P

T
. D

E
 V

IC
E

P
R

E
S

ID
È

N
C

IA
, P

O
L.

D
IG

. I
 T

E
R

R
IT

O
R

I

Doc.original signat per:
Francesc De Paula De Puig
Rovira  20/07/2021

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

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0QKHQBRB8K0KXENPXF0UTVHSGQRQADQ8*
0QKHQBRB8K0KXENPXF0UTVHSGQRQADQ8

Data creació còpia:
20/07/2021 14:10:31

Data caducitat còpia:
20/07/2024 00:00:00

Pàgina 8 de 17

SCUN/O0381/2019 / 068839 / N/3894535 

  8  

 - D’ordinadors i altres equips informàtics: 
o Fabricació de màquines pel tractament automàtic de dades 
o  Fabricació d’unitats perifèriques – impressores, terminals, lectors magnètics, 

òptics, etc. 
o Instalꞏlació d’ordinadors i altres equips informàtics 

 
- De consumibles informàtics, software i multimèdia 

o De sistemes de telecomunicacions 
o D’equips de telecomunicacions 
o De materials i components electrònics de ràdio, televisió, telecomunicacions, 

etc. 
o De components i aparells de precisió 
o De materials i components mecànics i electrònics 
o De materials i components dins dels camps de la biologia i/o la medicina 
o Sector audiovisual i editorial 
o Sector agroalimentari dins del camp de l’agroenginyeria i la tecnologia dels 

aliments 
o Sector farmacèutic 
o De desenvolupament de tecnologies per energies renovables 

 
2.- Serveis 

- Per a la creació de noves empreses, incubadores o “bussines centers” 
- Processament de dades 
- Assessorament i prestació de serveis de valor afegit 
- Transferència de tecnologia 
- Enginyeries tècniques i medi ambientals 

 
3.- Centres de coneixement 

- Centres d’investigació (R+D, públics o privats) 
- Centres de formació superior, d’informació i de documentació 

 
4.- Representació de colꞏlectius 

- Colꞏlegis professionals 
- Associacions professionals 

 
5.- Esportiu 

- Centre esportiu tipus gimnàs al servei dels usuaris de les empreses del Pac 
Tecnològic 

 
6.- Educatiu 

- Centre educatiu tipus llar d’infants al servei dels usuaris de les empreses del Pac 
Tecnològic 

 
E) Terciari i oficines 
S’admeten les oficines i despatxo propis per a cada establiment lligats amb els seus 
centres d’investigació i recerca. 
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F) D’equipament supramunicipal 
 
- Modificació puntual del Pla parcial urbanístic de delimitació del sector del Parc Tecnològic 
del Bages, aprovada definitivament per la CTUCC en sessió de 19 de maig de 2010 i 
publicada al DOGC de data 13 de setembre de 2010. 
  
L’objecte de la modificació va ser: 

1) Introduir l’admissió de l’ús de magatzem, complementari a les activitats principals.  
2) Ajustar les reserves mínimes obligatòries d’aparcament a aquelles que fixa la 

normativa del Pla General de Manresa, i fixar la seva distribució precisa entre els 
diferents àmbits que ja preveia el Pla Parcial.  

3) Fixar el nombre mínim de places d’aparcament de la Zona de Serveis – aparcament 
-clau 2.3.d-, així com admetre la seva execució en diverses fases, totes elles 
vinculades a les edificacions confrontants, sense renunciar al caràcter unitari 
conceptual i projectual de tota la zona. 

4) Modificar els paràmetres relatius al tractament de les cobertes dels edificis en relació 
a l’ordenació de les instalꞏlacions. S’hi admet la implantació de dipòsits d’aigua, 
maquinària d’aire condicionat, etc.., sempre que es centralitzin i se’n minimitzi el seu 
impacte. L’enjardinament de les cobertes, fins ara total, s’admet que sigui parcial. La 
normativa proposada recull les condicions amb que s’han d’implantar aquestes 
instalꞏlacions.  

5) Modificar el Pla d’Etapes. Es substitueix la etapa única d’urbanització per la 
possibilitat d’execució en dues fases, per a cada una de les quals es fixen els àmbits 
d’actuació i el termini per a l’inici de les obres. 

 
Àmbit d’actuació i descripció de la proposta 

- Descripció de l’àmbit 
L’àmbit de la modificació comprèn els terrenys delimitats pel POUM com a sòl urbanitzable 
delimitat, corresponent al Pla parcial amb planejament derivat aprovat (sector PPUp_002 
PTE del Parc Tecnològic). 
 
L’àmbit es troba situat a la banda nord de la població, per sobre de la ronda nord, com a 
punt final de la via principal del polígon industrial dels Dolors, i al costat del Parc de 
l’Agulla, situat a l’altra banda del ferrocarril. Delimita, a sud-est, amb l’antiga fàbrica del 
Guix situada al front de la carretera C-16c, a sud-oest, amb la carretera C-55 (ronda nord 
de Manresa), a nord-oest, amb el marge i camí existents al costat de la línia de ferrocarril 
de Manresa a Sallent, i a nord i llevant, amb el límit de terme municipal amb Sant Fruitós 
de Bages. Topogràficament, els terrenys s’eleven lleugerament en direcció nord. Cal dir 
que l’àmbit es troba travessat de nord a sud per una canal secundari de la sèquia. 
 
D’acord amb els antecedents, el projecte d’urbanització del sector va ser aprovat 
definitivament per l’Ajuntament de Manresa el 27 de novembre de 2007.  El 30 de maig de 
2008 va ser aprovat el projecte de reparcelꞏlació del sector. 
 
Entre el 2008 i el 2011 es van dur a terme moviments de terres en base al Pla parcial i al 
projecte d’urbanització. Tanmateix, només es va acabar la urbanització d’una petita part de 
l’àmbit situada a la part nord. 
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La superfície de l’àmbit de la modificació és de 180.087,02 m2. Aquesta superfície es 
correspon amb els 179.856,85m2 de la delimitació gràfica de l’àmbit del Pla parcial en el 
POUM, ajustats a la delimitació del Pla parcial aprovat el 2007 en la part sud i oest de 
l’àmbit. Aquest ajust s’ha realitzat atès que, per una certa imprecisió, l’àmbit gràfic de Pla 
parcial en el POUM -en la part sud i oest de l’àmbit- diferia lleugerament de l’àmbit de Pla 
parcial de 2007. Així doncs, l’àmbit de la modificació comprèn l’àmbit gràfic del POUM més 
una petita superfície de 230,17m2 resultat d’aquest ajust menor en la part sud i oest per 
adaptar-se a l’àmbit del Pla parcial aprovat en aquest punt. 
 

- Descripció succinta de la proposta 
L’objecte és revisar i corregir algunes de les determinacions del POUM en relació a l’àmbit 
del Pla parcial del Parc Tecnològic del Bages, vigent des del 2007, atès que es constata, 
en el marc de la redacció de la modificació puntual del Pla parcial del Parc tecnològic, 
promoguda per la Junta de Compensació del Pla parcial, la conveniència de corregir tres 
aspectes de la fitxa del sector prevista al POUM. 
 
A. Ajust de l’àmbit 
L’any 2013 es va signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Manresa i Sant fruitós de Bages, el qual, pel costat nord del sector del Parc Tecnològic, 
no coincideix amb el fins llavors existent en les diferents bases cartogràfiques i 
planejament urbanístic. El POUM de Manresa, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 6 de juny de 2017, va ajustar l’àmbit del 
sector de PPUp_002 PTE Parc tecnològic, ampliant-lo fins al nou límit del terme municipal 
pel costat nord-est amb Sant Fruitós de Bages.  
 
No obstant, aquesta ampliació de la superfície del sector (superfície gràfica de 179.856,85 
m2) no es va reflectir a la fitxa del sector, que va mantenir la superfície i els paràmetres del 
pla parcial aprovat (168.176,16 m2). 
 
Aquesta ampliació (únicament gràfica) deriva en la inclusió d’una nova propietat en l’àmbit 
(propietat del Consorci urbanístic de l’Agulla), fet que dificulta la gestió urbanística d’aquest 
sector atesa la seva situació de desenvolupament urbanístic, amb pla parcial aprovat i amb 
projecte de reparcelꞏlació aprovat definitivament el 30 de maig del 2008. Aquesta situació 
es posa de manifest en el moment que apareix la necessitat de modificar el pla parcial del 
sector, tramitació que es duu a terme en paralꞏlel a la present modificació de planejament 
general. Aquesta situació, conjuntament amb la finalitat última de donar l’impuls definitiu 
per finalitzar el desenvolupament del sector, justifiquen la necessitat de corregir l’àmbit 
delimitat al POUM per l’àmbit contemplat inicialment en el Pla parcial del Parc Tecnològic. 
 
Per tant, de la superfície afectada per la modificació (180.087,02 m2), es proposa que 
8.083,03 m2 passin al règim del sòl no urbanitzable mentre que la resta de l’àmbit 
(172.003,99 m2) manté la seva classificació de sòl urbanitzable delimitat. El polígon del 
sector (167.960,24 m2) deixa fora del repartiment de càrregues i beneficis el sòl de la 
Sèquia (4.043,74 m2), d’igual manera que la contemplada al planejament vigent. 
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La major part de l’àmbit que es proposa classificar de sòl no urbanitzable es qualifica de 
sistema d’espais lliures, parc territorial, parc de l’Agulla (clau D.1b). Altrament, es qualifica 
amb la clau S l’àmbit corresponent al sistema de la Sèquia, mentre que una petita peça de 
sòl es proposa qualificar de sistema d’espais lliures, parc urbà, (clau D2) al quedar aquest 
peça al sud del traçat de la Sèquia.  
 
B. Ajustos de superfícies de la fitxa del sector 
En primer lloc, es fa un petit ajust de la superfície del polígon del sector, que passa dels 
168.176,16 m2 als 167.960,25 m2, d’acord amb les superfícies contemplades al projecte 
de reparcelꞏlació. Tot mantenint l’índex d’edificabilitat bruta del sector (0,4 m2st/m2) es 
proposa concretar numèricament el sostre màxim del sector d’acord amb el previst al Pla 
parcial aprovat (67.270,00 m2). 
 
Es puntualitza que l’ordenació del sector serà la fixada pel Pla parcial aprovat i les seves 
modificacions puntuals. Altrament es proposa determinar en la fitxa del sector que el Pla 
parcial haurà de preveure els sòls destinats a sistemes que cal cedir a l’Ajuntament de 
Manresa i que s’han de cedir a l’Administració actuant en funció dels objectius i finalitats 
d’aquests sistemes públics i dels acords que puguin establir ambdues administracions. 
 
Així mateix, es proposa corregir el percentatge de sòl destinat a viari que passa del 17% al 
18% per tal que el sumatori de sòl destinat a sistemes sumi el 72% previst al la fitxa del 
POUM. Aquest ajust es duu a terme en coherència amb la modificació del Pla parcial que 
es tramita en paralꞏlel i que dona compliment al sòl mínim d’espais lliures del 49% previst 
pel POUM –que suposa un increment del 3,4% respecte el previst al Pla parcial vigent- i 
considera el sòl d’espais lliures de reserva viària com a sòl de sistema viari, atès que es 
considera que no compleix amb els requeriments per considerar-lo com a sistema d’espais 
lliures. 
 
 POUM vigent POUM proposat PPU vigent PPU proposat 
 
Sòl urbanitzable delimitat  180.087,02 m2 172.003,99 m2 
Polígon d’actuació 168.167,16 m2 167.960,25 m2 168.167,16 m2 167.960,25 m2 
Sòl públic 72% 72% 71,76% 72% 
Espais lliures 49% 49% 45,77% 49,17% 
Equipaments 5% 5% 5% 5% 
Viari 17% 18% 17,27% 12,99% 
Espais lliures/Reserva viària    -    - 3,72% 4,84% 
Sòl privat 28% 28% 28,24% 28% 
 
C. Concreció dels usos d’activitat econòmica 
La regulació vigent de la fitxa del sector estableix que s’admeten com usos principals i 
compatibles els determinats a les zones d’activitats econòmiques (clau 2) limitats pels usos 
contemplats a l’addenda del Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc tecnològic 
de la Catalunya Central, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Manresa el 19 de febrer de 
2015. 
 
Cal fer esment que el conveni urbanístic pel desenvolupament del sector del Parc 
Tecnològic signat el 2005 i els posteriors documents urbanístics (MP PGOU de Manresa i 
PPUD del sector del Parc Tecnològic) van determinar l’obligació per les activitats 
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interessades a instalꞏlar-se de destinar la major part del sostre de l’activitat a R+D+I 
(>=51%), mentre que la resta de superfície es podria destinar a l’activitat productiva 
vinculada.  
 
Aquesta limitació ha suposat un obstacle per la implantació d’activitats en el sector i en 
conseqüència pel seu desenvolupament urbanístic atès que les empreses que incorporen 
la recerca en el seu procés productiu, encara que sigui de forma important, no destinen la 
majoria de la superfície de les seves instalꞏlacions a aquest àmbit. Així doncs, la concreció 
normativa que relaciona la superfície destinada a usos de recerca amb la vinculada als 
usos productius i compatibles, més que afavorir la implantació d’empreses n’ha resultat un 
escull. 
 
Per tal de donar solució a aquesta problemàtica es va aprovar l’addenda del Conveni 
urbanístic pel desenvolupament del Parc tecnològic de la Catalunya Central, aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament de Manresa el 19 de febrer de 2015, que el POUM vigent ja recull, i 
que elimina aquesta limitació. 
 
No obstant, es considera necessari substituir en la fitxa del sector la referència a l’addenda 
del conveni per la relació concreta d’usos admesos a l’àmbit, d’acord amb els objectius 
plantejats al conveni i d’acord amb la regulació dels usos específics del POUM.  
 
Altrament, la proposta va en coherència amb la modificació puntual del Pla parcial del Parc 
tecnològic que es tramita paralꞏlelament, redactada per l’Incasol i promoguda per la Junta 
de Compensació del Parc Central. Per tant, en el redactat de la fitxa s’estableix la regulació 
concreta dels usos admesos al sector: 
 
S'estableixen com a usos principals i compatibles del sector els determinats per a les zones d'activitats 
econòmiques (clau 2) limitats al següent: 
 
Les condicions d’ús s’estableixen amb la finalitat de possibilitar la implantació d’activitats econòmiques, tant 
de sectors tradicionals com emergents, que es caracteritzen per reunir tots els requisits següents: 
 

- Inverteixen, en el desenvolupament de la pròpia activitat, un percentatge rellevant de recursos 
vinculats a R+D+I 

- Generen un alt valor afegit 
- Fan ús de ma d’obra qualificada 
- Treballen amb un producte propi diferenciat 

 
El planejament derivat concretarà la distribució dels usos concrets següents dins del sector. Relació d’usos 
admesos: 
 
1. D’acord amb els usos previstos pel POUM: 

- Tecnològic 
- Indústria artesanal 
- Indústria urbana (amb la possibilitat de superar les limitacions de potència si es garanteix la 

compatibilitat amb la resta d’usos i l’entorn) 
 
2. Dins d’aquests usos, s’admeten les activitats previstes a la Normativa de la modificació puntual del Pla 
parcial de 19 de maig del 2010. 
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3. De les activitats regulades per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, només s’admeten com a usos principals les activitats dels epígrafs següents: 
 
Activitats de l’Annex II: 

- 12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, 
magatzems i altres àrees auxiliars). 

- 12.24 Laboratoris industrials de fotografia. 
- 12.42 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos. 

Activitats de l’Annex III: 
- 3.14 Fabricació de maquinària i/o productes metàlꞏlics diversos (excloent serralleries) 
- 3.27 Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics. 
- 3.32 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars. 
- 6.10 Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars. Aquesta classe no s’admetrà de forma 

autònoma i únicament és admesa com a ús complementari vinculat exclusivament a un altre ús 
principal. 

- 12.23 Laboratoris d'anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m2 (excloent-ne despatxos, 
magatzems i altres àrees auxiliars). 

- 12.43 Fabricació de fibra òptica. 
- 12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 500 m2. 

 
4. De les activitats de l’Annex I i l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, només s’admeten com a usos principals les activitats dels epígrafs següents 
: 

- J582 Edició de programes informàtics 
- J620-Serveis de tecnologies de la informació 
- J631-Processament de dades i hostatge. Portals web 
- M712-Anàlisis i assajos tècnics 
- M7410- Activitats de disseny especialitzat 
- H521-Dipòsit i emmagatzematge. Únicament com a ús complementari vinculat exclusivament a un 

altre ús principal. 
 
5. Aquests usos admesos poden incloure usos complementaris d’acord amb l’art. 390 del POUM com ara el 
d’aparcament, de magatzem, educatiu, de restauració, d’oficines i serveis, etc... 
 
6. La relació d’usos i activitats admesos per remissió a lleis que s’efectua en aquest article s’entén realitzada 
a la regulació que aquestes lleis presenten en el dia 12 de març de 2020. Aquesta relació, quant a 
l’admissibilitat d’usos, no variarà per raó que ho facin les lleis a les quals es remet. 
 
7. Amb l’objectiu de possibilitar altres usos addicionals al conjunt del Parc Tecnològic que aportin valor afegit i 
contribueixin a la creació d’un entorn adequat i de qualitat, també es podran admetre els usos següents, amb 
la limitació de fins a un percentatge màxim del 25% del sostre total del Parc Tecnològic i sempre vinculats als 
usos admesos principals i a la seva materialització en proporció a la resta de percentatge. 
 

- Oficines i serveis, excloent oficines bancàries d’atenció directa al públic, companyies d'assegurances, 
gestories administratives i les activitats de prestació de serveis personals al públic, com perruqueries, 
estètiques, salons bellesa, bugaderies i similars, els consultoris mèdics, els centres de suport familiar 
i activitats similars. Inclou les seus centrals i oficines corporatives d’empreses (control operatiu, 
supervisió i gestió de les unitats que s'hi relacionen). 

- Restauració, limitat a un aforament màxim de 100 persones i una superfície màxima de 200 m2 d’ús 
públic, i excloent la modalitat de saló de banquets. 

- Comercial petit, excloent el comerç d’aliments, begudes i tabac, vinculat a l’activitat principal, no 
admès de forma independent. 

- Educatiu, excloent els ensenyaments de preescolar, primària, secundària, escoles d’idiomes, arts 
plàstiques i conducció. 

- Cultural i associatiu, incloent establiments destinats a conferències, congressos i similars. 
- Esportiu 
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8. Altres usos de suport 
Comprèn els serveis de suport als usos admesos que no podran admetre’s de forma autònoma sinó 
conjuntament amb els usos admesos: 
 

- Serveis tècnics i mediambientals limitats a les xarxes de serveis 
- Instalꞏlacions de radiocomunicació 
- Instalꞏlacions solars 

 
Altrament, escau fer constar que en sessió de 5 d’abril de 2019 la CTUCC va emetre 
l’informe urbanístic i territorial sobre l’Avanç de la modificació puntual del POUM de 
Manresa i d'alteració del planejament general de Sant Fruitós a l'àmbit Consorci de l'Agulla, 
document que té com a objectius principals: 
 

- Plantejar una proposta d’ordenació global de l’àmbit amb grau de detall suficient 
per determinar les estructures funcionals bàsiques de mobilitat, sistema d’espais 
lliures, usos, ordenació global i avanç econòmic 

- Limitar l’abast territorial del treball a l’àmbit exclusiu del Consorci 
- Preveure aquesta ordenació general dins del règim de sòl no urbanitzable, en 

coherència amb els valors ambientals existents, i limitar el canvi de classificació 
de sòl en les àrees que, per raons estrictes de la proposta d’ordenació i dels usos 
admesos, siguin incompatibles amb el règim del sòl no urbanitzable 

- Garantir el reconeixement dels valors ambientals propis i paisatgístics 
- Avançar vers un urbanisme sostenible, amb respecte pels valors ambientals 

propis del lloc, i amb respecte per les preexistències 
 
D’altra banda, en data de 17 de febrer del 2020, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya va resoldre iniciar el procediment de formulació del Pla director 
urbanístic de l’àmbit de l’Agulla que abasta el mateix àmbit el qual, es va formular l’avanç 
de planejament esmentat anteriorment. Els objectius que es proposen, són els següents: 
 

- Plantejar una estructura d’ordenació urbanística que permeti aconseguir, en base 
al principi d’equitat, l’equilibri territorial d’un àmbit integrat pel nucli de la comarca 
del Bages. 

- Ajustar i delimitar amb major detall l’ordenació urbanística dels àmbits que han 
de conformar els espais oberts, d’acord amb els diferents tipus de sòl definits pel 
Planejament territorial. 

- Precisar les estratègies de desenvolupament urbanístic establertes en el 
planejament territorial vigent per a cada assentament. Identificar els equipaments 
d’abast territorial existents i establir les reserves necessàries per als nous, així 
com les seves condicions d’implantació i accessibilitat, vinculats a les 
infraestructures de mobilitat i dels transport colꞏlectiu. 

- Incrementar la qualitat ambiental maximitzant la protecció d’espais o elements 
d’interès natural o connector mitjançant la seva inclusió en sòl de protecció 
especial; la conservació i millora dels recursos de l’aigua, així com, preservar els 
espais agrícoles de l’entorn. 

- Contribuir a la millora de la qualitat del paisatge i el patrimoni cultural, fent-los 
compatibles amb el seu ús públic i turístic. 
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- Contribuir al desenvolupament d’una activitat sostenible en el cicle de l’aigua. 
- Prevenir, reduir i controlar la contaminació atmosfèrica. 

 
Normativa  
El document incorpora la fitxa del sector (sector PPUp_002 PTE del Parc Tecnològic amb 
les modificacions proposades. 
 
Valoració de l’expedient 
Les modificacions de planejament urbanístic han de justificar la iniciativa, la oportunitat i la 
conveniència de la proposta en relació als interessos públics i privats concurrents d’acord 
amb el que estableix l’article 97 del TRLU. En aquest sentit, la modificació es considera 
justificada atès que té per darrer objectiu possibilitar la finalització del desenvolupament 
urbanístic del sector. 
 
En aquest sentit, escau considerar justificada la proposta d’ajustar la delimitació de l’àmbit 
del sector a la prevista al planejament derivat aprovat i que el POUM va ampliar per error a 
l’adoptar la nova línia de divisió entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Altrament, escau valorar favorablement la concreció del usos admesos al sector. En aquest 
sentit, es planteja substituir en la fitxa del sector la referència als usos contemplats en 
l’addenda del Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central, per la relació concreta d’usos, d’acord amb els objectius plantejats al dit conveni i 
d’acord amb la regulació dels usos específics del POUM. La finalitat darrera és eliminar la 
condició de que les activitats hagin de destinar la major part del seu sostre a R+D+I, atès 
que aquesta condició en la pràctica ha resultat un escull per la implantació d’empreses  a 
l’àmbit i, en conseqüència, pel desenvolupament del sector, atès que les empreses que 
incorporen la recerca en el seu procés productiu, encara que sigui de forma important, no 
destinen la major part de la superfície de les seves instalꞏlacions a aquesta finalitat, sinó 
que és la part destinada a la producció la que requereix de major superfície.  
 
Per tant, es pretén flexibilitzar la regulació per afavorir la implantació d’activitats amb la 
supressió de l’obligació de destinar la major part de la superfície de l’establiment a R+D+I, 
de manera que permeti destinar-se a processos de producció complet; i a la vegada 
preveure que es puguin admetre usos complementaris que aportin major qualitat i 
atractivitat al Parc Tecnològic. 
 
La proposta no comporta un increment de sostre edificable atès que es manté l’índex 
d’edificabilitat en 0,4 m2s/m2s. Així mateix, la proposta no comporta la transformació global 
dels usos ni deriva en una major intensitat dels usos, sinó que únicament comporta, en el 
marc del planejament general, la concreció de les limitacions a l’admissibilitat dels usos 
previstos per a les zones d’activitat econòmica (clau 2). 
 
En relació a l’agenda, el document preveu un termini de 3 anys per l’execució del sector, 
coincidint amb la finalització del primer sexenni, mantenint el termini ja previst al 
planejament vigent. 
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Tot i que no es preveu increment del sostre edificable, ni la transformació dels usos ni 
l’increment de la seva intensitat, el document incorpora l’avaluació econòmica del sector, 
en termes comparatius, entre l’ordenació vigent i la nova ordenació. En aquest sentit, es 
determina la inviabilitat en termes econòmics del l’ordenació vigent. L’ordenació proposada 
(d’acord amb l’ordenació prevista a la modificació puntual del pla parcial que es tramita 
simultàniament) resultarà viable al preveure una reducció en els costos d’urbanització del 
sector. L’estudi preveu els mateixos ingressos en ambdues situacions.  
 
El document també inclou l’informe de sostenibilitat econòmica on es conclou que l’efecte 
del desenvolupament urbanístic del Sector Parc Tecnològic del Bages, pel que fa als 
ingressos i despeses de capital i els ingressos i despeses corrents de les hisendes 
públiques que se'n poden derivar, es consideren en termes econòmics i financers 
sostenibles.  
 
No obstant l’anterior, escau fer les següents consideracions: 
 
En l’àmbit que es preveu classificar de sòl no urbanitzable, la proposta qualifica un petita 
porció de sòl de sistema d’espais lliures, parc urbà, (clau D.2) al quedar aquesta peça al 
sud del traçat de la Sèquia, més propera a les futures edificacions del sector. No obstant, 
d’acord amb l’article 131 del POUM, aquesta qualificació de sòl correspon a l’estructura 
bàsica del sistema del sistema d’espais lliures de l’assentament urbà. En aquest sentit, 
atès que es preveu classificar aquest sòl de sòl no urbanitzable, caldria substituir aquesta 
qualificació per la qualificació de sistema d’espais lliures, parc territorial, parc de l’Agulla 
(clau D.1b). 
 
Així mateix, caldria incorporar un plànol d’ordenació de classificació del sòl, limitat a l’àmbit 
de la modificació. 
 
Altrament, tenint en compte que la vialitat contemplada en l’ordenació plantejada en el 
document de modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector del Parc Tecnològic 
no assoleix el 18% del sòl de l’àmbit, caldria eliminar aquest percentatge mínim de la fitxa 
del sector i, en el seu lloc, determinar que la superfície del sistema viari serà la necessària, 
tot mantenint el percentatge mínim de sòl públic del sector (72%). 
 
D’altra banda, en relació a l’admissió de l’ús comercial vinculat a l’activitat principal, caldrà 
donar compliment a l’informe de la Direcció General de Comerç emès en data 2 de juny de 
2021. 
 
Per tot l’exposat, escau l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal en relació al sector Parc Tecnològic, al terme municipal de Manresa, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, supeditant la seva executivitat a la presentació d’un 
text refós que doni compliment a les prescripcions exposades en la part valorativa de la 
present proposta.  
 
Fonaments de dret 
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 
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305/2006, de 18 de juliol. 
 
Acord 
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda: 
 
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
en relació al sector Parc Tecnològic, al terme municipal de Manresa, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 

1.1 Cal substituir la qualificació de sistema d’espai lliures, parc urbà (clau D.2) per la 
qualificació de sistema d’espais lliures, parc territorial, parc de l’Agulla (clau D.1b), 
en la porció de sòl que s’exclou del sector atès que els terrenys on es planteja 
aquesta qualificació es preveuen classificar de sòl no urbanitzable. 
 

1.2 Cal incorporar un plànol d’ordenació de classificació del sòl, limitat a l’àmbit de la 
modificació. 
 

1.3 Cal eliminar de la fitxa del sector el percentatge de sòl concret que s’ha de destinar 
al sistema viari i, en el seu lloc, determinar que la superfície del sistema viari serà la 
necessària, tot mantenint el percentatge de sòl públic del sector (72%). 
 

1.4 En relació a l’admissió de l’ús comercial vinculat a l’activitat principal, caldrà donar 
compliment a l’informe de la Direcció General de Comerç emès en data 2 de juny de 
2021. 

 
-2 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. 
 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament. 
 
 
 
Francesc de Paula de Puig i Rovira 
Secretari de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central 
 
Signat electrònicament 
 
 

 


