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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      
Projecte: Pla de Millora Urbana de “Can Miró” 

Objecte de l’encàrrec: Ordenació de Volums 

Emplaçament: c. de Joan Jorba núm. 8-10. 

Municipi: Manresa, comarca del Bages 

Referència cadastral: 2805013DG0220A0001OQ 

  MG 2 Agents del projecte 

        
Propietari: Nom: Pere Miró Roig 

NIF: 39304334W 

Adreça: Av. De San Luis 148, 2D. – Madrid 28033 

 

Arquitecte: Nom: Josep Ma. Esquius i Prat 

Nº colꞏlegiat: 2449/1 

CIF: 39264115X 

Adreça: Pere III 17, entresol 2na. – Manresa 08241 

Telèfon: 93.8720888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Manresa, 06 de novembre de 2020 

 
 
 

      EL PROPIETARI                                L’ARQUITECTE 
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MEMÒRIA  

 
 
1 Definició  

Aquest document es redacta per recollir els paràmetres volumètrics específics, per tal de definir la 

capacitat de l’edificació i la seva concreció volumètrica d’un solar edificat, i quina construcció té una 

protecció específica segons la fitxa U080 del POUM de Manresa 

 

2 Antecedents 

En aquest document es recullen totes les esmenes demanades en els diferents informes. 

El 30 de juny de 2020 la Junta de Govern va acordar la suspensió del termini de tramitació fins que no 

s’esmenessin les deficiències exposades en l’informe tècnic de 18 de juny de 2020. 

El 29 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa, aprova el dictamen 

relatiu al PMU d’ordenació de volums “Can Miró” amb consideracions que s’haurien d’incorporar en el 

document definitiu. 

L’11 de març del 2021 l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe favorable en relació a aquest PMU 

de “Can Miró”. 

El 15 de març de 2021 La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central emet l’informe 

favorable de la proposta del PMU Can Miró, on demana incorporar els aclariment i precisions següents:. 

“En relació a les Normes urbanístiques proposades: 

- Cal fer constar en l’article 1 que per tot allò no regulat expressament en el Pla de millora urbana seran 
d’aplicació les determinacions del POUM. 

- Cal revisar el redactat de l’article 3 en el sentit següent: 

Cal fer constar que l’alçada reguladora serà de conformitat amb el previst als plànols d’ordenació. 
Cal fer constar que l’ARM de PB+3 (14,45 m) serà aplicable sobre el volum de l’edifici industrial  
d’acord amb els plànols d’ordenació. 
Cal fer constar que en aquest volum s’admetrà una planta àtic amb una ARM de 3,5 m per sobre el 
darrer forjat, amb coberta plana, i amb les separacions mínimes indicades als plànols d’ordenació. 
Cal fer constar que l’ARM de PB+2 (amb l’alçada màxima l’existent) s’aplicarà sobre el volum de 
l’edifici d’habitatge existent d’acord amb el previst als plànols d’ordenació. Cal fer constar que en 
aquesta edificació no s’admetrà cap planta àtic i que caldrà mantenir els volums existents, a 
excepció dels cossos annexes que es preveuen enderrocar d’acord amb els plànols d’ordenació. 

- Cal eliminar l’apartat e) de l’article 4 atès que les condicions d’edificació de la planta àtic ja queden 
regulades en l’article 3 i en els plànols d’ordenació. 

- Cal completar l’article 6 en el sentit de fer constar que els cossos i elements sortints que es prevegin a 
la façana de l’espai interior d’illa s’hauran d’ajustar a les condicions establertes per aquests elements 
a l’article 369 del POUM. 

- Cal eliminar de l’apartat 6 de l’article 7 atès que la definició concreta dels materials d’acabat serà 
objecte del projecte arquitectònic i de la valoració de la Comissió Permanent de Patrimoni de 
l’Ajuntament. Cal fer la mateixa correcció en el plànol núm. 14. 

- Cal eliminar l’article 8 atès que no correspon a aquest document d’iniciativa privada definir l’execució 
de la urbanització del passatge per mitjà del sistema de contribucions especials. La definició 
d’aquesta actuació correspondrà, en tot cas, a l’Ajuntament. 

- Cal fer constar normativament que l’atorgament de la llicència o llicències d’edificació estaran 
condicionades a l’informe favorable de la Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament, d’acord 
amb el previst al PEUPM. 

En relació a la memòria i als plànols: 
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- Cal incorporar un pla d’etapes on caldrà definir una previsió temporal per la solꞏlicitud de les llicencies 
urbanístiques corresponents. En aquest sentit, caldrà refondre els apartats 11 i 12 de la memòria sota 
un únic apartat a definir com pla d’etapes, on caldrà establir aquesta previsió temporal. 

- Cal fer constar en el plànol núm. 13 una ARM de PB+2 sobre el volum de l’habitatge existent.” 
 

3 Disposicions generals 

Els paràmetres d’ordenació han d’adaptar-se als articles: 

Article 353 “Ordenació de l’edificació. Punt 2 Paràmetres d’ordenació. Els paràmetres d’ordenació 

dels edificis inclosos en el PEUPM amb protecció parcial són els determinats pel Pla especial i les fitxes 

de protecció, excepte quan els paràmetres d’ordenació del POUM se’n desprengui un sostre superior. 

En aquests casos, es preveuen mitjançant la tramitació d’un pla de millora urbana de regulació de la 

composició volumètrica i d’acord amb el que s’estableix en l’Article 354, la possibilitat d’ampliació”. 

 

Article 357 “Tipus de regulació volumètrica en el planejament urbanístic. 

1. Els paràmetres de l’ordenació volumètrica d’una edificació estan vinculats a una qualificació 

urbanística i estan definits mitjançant: 

a. Volumetria definida, on les condicions d’ordenació volumètrica vénen detallades en els plànols 

   d’ordenació. 

b. Volumetria flexible, fixada a partir dels paràmetres alfanumèrics regulats en aquestes normes. 

2. Cada zona i subzona del sòl urbà del POUM i del planejament derivat que es desenvolupi, ha 

d’especificar el tipus de regulació volumètrica.” 

 
Article 354. Plans de millora urbana de regulació de la composició volumétrica 

 

4 Àmbit de l’ordenació volumètrica 

El PMU que s’acompanya comprèn el solar on està situat un edifici protegit, situat al carrer Joan Jorba 

8-10 cantonada amb el passatge de Joan Jorba de Manresa, segons plànol d’emplaçament núm. 1 i les 

coordenades geodèsiques, plànol núm. 4 

Les seves coordenades UTM  :  X- 402717,87    Y- 4620282,40. Indicades en la fitxa urbanística. 

4.1  Antecedents 

En l’emplaçament objecte d’aquest PMU hi ha un edifici que va ésser inclòs en el Pla Especial 

Urbanístic del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de 

Manresa (PEUPM) aprovat el 13 de desembre del 2012, que es configura com la revisió i actualització 

del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni de l’any 1985.  

En el catàleg consta com a Fitxa U 080, que determina el seu grau de protecció parcial 

 

5 Determinacions del Planejament Vigent -  Marc Normatiu 

5a) Les determinacions futures s’hauran d’adaptar a les especificacions de la Clau 1.3b Can Miró i a les 

especificacions del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa segons la Clau 1.3 Ordenació 

tancada i les determinacions de la fitxa U080 de la normativa de Protecció de Patrimoni. 
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Planejament: POUM de Manresa, setembre de 2017 

Zonificació: Zona residencial. Eixample 1.3 Ordenació Tancada. Ordenació en relació al carrer 

  PMU de regulació de composició volumètrica 

Àmbit d’actuació: La superfície del solar és de        1.531,38 m2 

 

Càlcul d’edificabilitat segons el POUM vigent (vegi’s plànols núm. 2 i 11) 

 

      Superfície        Plantes       Total 

  Planta Baixa    1.029,76 m2                1                  1.029,76 m2 

  Planta Pis                                      561,27 m2                3                  1.683,81 m2 

  Planta Àtic          196,44 m2 (35%de planta inferior)    196,44 m2 

  Total                                 2.910,01 m2 

   

  

5b) Determinacions de la Fitxa U 080, Can Miró:  

 

S’adjunta al final de la documentació. L’ordenació volumètrica podrà resoldre l’ampliació del bé 

catalogat. 

 

Normativa del punt 8. Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural. Art. 354. “Plans de millora urbana de 

regulació de la composició volumètrica: Quan en base als paràmetres definits pel plànols d’ordenació 

del POUM sigui possible l’ampliació del bé protegit parcial, aquesta ampliació es justificarà a través d’un 

pla de millora urbana de regulació de la composició volumètrica, d’acord amb els següents paràmetres: 

 
a. L’ordenació de volums no podrà sobrepassar l’àmbit de la parcelꞏla que conté el bé. 

b. L’ordenació de volums haurà de justificar la solució adoptada en pro d’una preservació i 

valorització del bé catalogat i del manteniment dels trets patrimonials que el PEUPM ha 

establert per cada edifici en la seva fitxa de protecció 

c. L’ordenació de volums respectarà el sostre màxim de parcelꞏla previst en el POUM 

d. S’admet la remunta del nombre de plantes necessàries per assolir el sostre màxim de parcelꞏla 

previst pel POUM d’acord amb les determinacions següents: 

- Es podrà sobrepassar l’alçaria reguladora en un màxim d’un metre quan el coronament 

dels edificis limítrofs sigui superior, i justificar en pro d’una major integració a l’entorn. 

- Les remuntes no podran sobrepassar un gàlib màxim edificable entès com a 

l’envolupant format pel pla de façana i el pendent màxim de coberta inclinada a partir 

de l’alçaria reguladora. 

- Es prioritzarà l’ampliació en profunditat vers l’ampliació en alçària. 

- Les remuntes s’hauran de recular un mínim de 30cm en relació a la façana i es podran 

ordenar compositivament en coherència amb l’element protegit sense necessitat 

d’estructurar-se a partir d’eixos verticals de composició preexistents. 

- El nombre màxim de plantes admeses seran les establertes en els plànols d’ordenació 

del POUM. 



pág. 6 
 

PB

JO
A

N

D
E

C
A

R
R

E
R

JOAN

DE

PASSATGE

46,66

23.14

247.08

PS - pati

PB+P1

PB+P1

PB+P2

PB+P1

514,66

16,00

PB+1PB

SUPERFÍCIE A COMPTABILITZAR COM A P.B. REFERENT AL PASSATGE  (Sup 178,46m2)

e. L’ordenació de volums haurà de preveure l’eliminació d’elements afegits, i/o l’adequació 

d’aquests al tractament global de l’edifici. 

f. De forma genèrica, les ampliacions es plantejaran seguint el següent ordre de priorització: 

- Primer: l’ampliació de nou sostre a l’interior de l’edifici existent. 

- Segon: les ampliacions de fondària edificable, amb un màxim de 20m. 

- Tercer: les ampliacions en major alçaria a l’existent. 

g. Quan es mantingui també el volum existent, s’admetrà l’ús d’habitatge a l’interior d’illa en les 

plantes per sobre de planta baixa.” 

 

Tots aquests paràmetres quedaran justificats en aquest document més endavant. 

 

 
6 Estat Actual  
 
 
a) Topografia i estructura urbana actual.   

La parcelꞏla està situada en el nucli urbà urbanitzat amb tots els serveis. 

Parcelꞏla ocupada per dues zones d’edificació: Una part està edificada en planta soterrani, planta baixa 

i dues plantes pis i a la resta hi ha un magatzem de planta baixa. La façana principal dóna al carrer 

Joan Jorba que es pràcticament horitzontal i la façana lateral dóna al passatge del mateix nom que té 

una forta pendent.(vegi’s plànols de l’estat actual) 

 

b) Estructura de la propietat. 

La finca considerada és en l’actualitat propietat de a Pere Miró Roig 

 

c) Còmput de superfície de planta baixa en relació al passatge. 

Es computarà la superfície de planta baixa a partir del la línia límit d’edificació dels 16m definida pel 

POUM, realitzant la bisectriu de l’angle de la cantonada formada pel carrer Joan Jorba i el Passatge 

amb el mateix nom fins arribar al final de l’edificació existent. 
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d) Edificació Existent.  

La volumetria actual és la següent: 

PLANTA BAIXA: 1.029,76 m2 

PLANTA 1ra:      495,34 m2 (247,08 + 23,14 + 46,66+178,46) 

PLANTA 2na:      221,01 m2 

TOTAL:   1.746,11 m2 

 

e) Activitats Existents.  

En l’actualitat, les plantes baixes estan desocupades i les plantes superiors corresponen a un habitatge 

en la planta 1ra. i uns espais desocupats a la planta 2na. 

 

7  Justificació de la conveniència i procedència de l’ordenació volumètrica 

Aquesta ordenació volumètrica es redacta seguint els criteris de l’indicat en el POUM de l’article 354 

del punt 8. Patrimoni històric, arquitectònic i natural. Es redacta per tal d’endreçar i unificar els volums 

en el conjunt de la finca. 

 
 
8 Objectius Generals  

L’objecte de l’ordenació de volums és, l’assoliment de l’aprofitament urbanístic de la parcelꞏla que el 

POUM 2017 li atorga, ordenar els volums actuals i els futurs. 

La nova edificació al costat de l’edifici protegit, respectarà els aspectes catalogats que es reflexen en  la 

seva fitxa de protecció U 080.  

Millorar la mitgera de l’edifici veí que quedi a la vista i millorar la relació de l’edificació amb el passatge 

en quan a obertures i materials d’acabats, juntament  amb la urbanització d’aquest. 

 
 
9 Descripció de la Proposta  

a) Alineacions i rasants.   

No s’alteren les actuals alineacions i rasants. 

 

b) Volumetria proposada. 

Tota l’ampliació es realitzarà sobre la zona destinada a magatzem sense afegir volumetria sobre les 

tres plantes existents en la zona de l’habitatge. 

La volumetria proposada és de planta baixa, tres plantes pis i un àtic (s’indica als plànols núm. 13) 

Conceptualment la composició volumètrica és la següent:  

Es respecta, tal com demana la fitxa de protecció, la façana situada al c/ Joan Jorba. Cal fer notar que 

en la mateixa es proposa la restauració de les obertures de la zona de magatzem.  
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Es respecta tota la volumetria principal de l’habitatge. Es preveu eliminar unes construccions auxiliars 

que estan situades en el terrat de la planta 1a. (vegi’s plànol núm. 10). 

La volumetria que es proposa, respecta l’alçada reguladora pressa des del centre de façana al carrer 

Joan Jorba. La seva façana es proposa lleugerament retirada respecta de la façana principal (seguint el 

criteri de la planta 2a. ja edificada) 

La composició de la façana principal no permetrà voladius, cossos ni elements sortits, respectarà els 

criteris compositius que s’indiquen al plànol núm.14 i 17 

Els materials, textures i colors hauran de dialogar amb els existents 

En el moment de redactar aquest PMU es desconeix quina serà la distribució interior de les plantes, ni 

els usos que es donaran; així com els materials d’acabat de la façana del proper projecte arquitectònic. 

S’ha fet però, un exercici compositiu que podria contenir una edificació d’habitatges, i dues propostes 

cromàtiques per l’acabat de la façana principal, perquè serveixin d’exemple d’aquest futur immoble. En 

el ben entès què, només s’hauria de considerar “normatiu”, en l’adaptació del nou projecte les línies 

indicades en el plànols annexes 

Per tant, les composicions dels plànols annexes s’han de considerar orientatives però mai normatives. 

Respecte als materials de la façana futura es podrien considerar dues possibilitats: 

a) Mur cortina de vidre no reflectant amb colors adients als existents. 

b) Revestiment de pedra o mamposteria de colors ocre o terròs. També podria ésser admissible un 

revestiment tipus “alucobon” amb els mateixos colors amb textura mate. 

La façana lateral que dóna sobre la edificació existent, es tractarà amb els mateixos materials que la 

façana principal, l’altra façana lateral i la posterior, es tractaran amb materials de colors adaptats a la 

façana principal. 

La composició del conjunt, es ordenada i harmònica. 

La planta àtic es separa tres metres de les façanes i dos metres de la paret mitgera. 

En la composició de la façana principal de les edificacions existents, es detecta un ritme de composició 

(que s’indica al plànol núm. 14 i 17) i a la que s’hauria d’adaptar l’ampliació. 

La façana principal es retira 75 cm respecte de la línia de façana, seguint el gàlib de la segona planta 

de la zona de vivenda. Al límit de la façana amb la mitgera es proposa una entrega correcta amb l’edifici 

veí, respectant la seva alineació. 

Recomposició d’una obertura en la façana existent de la nau, en la zona que es va suprimir un pilar 

per tal d’ampliar l’amplada d’un dels accessos de la planta baixa. 

Façana lateral (No protegida) Part d’aquesta façana es considera de planta soterrani, la resta es 

considerà de planta baixa. Actualment en planta hi ha dues portes, una de 3,30x2,60 que està en servei 

i una altre de 3,30x2,10 que es troba tapiada provisionalment. També hi ha unes obertures apaïsades 

que serveixen de ventilació. 

Totes aquestes obertures es respectaran pel funcionament en ús de les plantes baixa i soterrani, 

especialment la porta que està en ús i que ha de servir d’accés al pàrquing. 

 

c) Ordenació dels espais lliure.  

Respectarà com a espai lliure l’indicat en el POUM, el fons de la parcelꞏla. 
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10  Justificació de la composició volumètrica 

Paràmetres de l’article 354. Plans de millora urbana de regulació de la composició volumètrica, del 

punt 8 de patrimoni històric, arquitectònic i natural del POUM 2017, a justificar: 

 

a) L’ordenació de volums no podrà sobrepassar l’àmbit de la parcelꞏla que conté el bé. 

La nova edificació anirà a dues fondàries: a 16m en la part que toca a l’habitatge protegit i en la part de 

l’edifici veí fins la seva fondària, aproximadament 19,71m (vegi’s plànol 12) 

No sobrepassa l’àmbit de la parcelꞏla. 

 

b) L’ordenació de volums haurà de justificar la solució adoptada en pro d’una preservació i 

valorització del bé catalogat i del manteniment dels rets patrimonials que el PEUPM ha establert 

per a cada edifici en la seva fitxa de protecció. 

L’ampliació es realitza en la zona destinada a magatzem i no es remunta sobre l’edificació destinada a 

habitatge. Es mantenen les façanes i es recomposa una de las obertures en la façana de la nau, que es 

va modificar per ampliar-la per tal de retornar-la al seu origen. 

Es respecta la façana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: la composició amb les 

obertures i els seus emmarcaments, les línies de cornisa i els seus elements, especialment la coronació 

esglaonada de la façana. Mantenir el parament en obra vista, tots els elements decoratius fets en maó 

o pedra, els balcons i la seva serralleria, els tancament de fusta originals, com la porta principal i les 

típiques persianes en llibret.  

Respecte a l’immoble de nova construcció, mantindrà la alineació que dóna la planta 2na construïda 

enretirada de la façana.  

Per tant, respecta l’entorn de protecció i les raons d’incorporació al catàleg, que es disposen en la seva 

fitxa de protecció 

 

c) L’ordenació de volums respectarà el sostre màxim de parcelꞏla previst pel POUM 

El sostre total de la proposta no sobrepassa el sostre màxim. Es descriuen a continuació. 

 

Sostre Total Màxim establert en el POUM      2.910,01 m2 

Edificabilitat Proposada         2.908,94 m2 

Planta Baixa 1.029,76 m2 

Planta 1a   789,79 m2 

Planta 2a   568,61 m2 

Planta 3a   347,60 m2 

Planta àtic   173,18 m2 

 

2.908,94 m2 < 2.910,01 m2 màxim del POUM 
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d) S’admet la remunta del nombre de plantes necessàries per assolir el sostre màxim de 

parcelꞏla previst pel POUM d’acord les determinacions següents: 

 

 Es podrà sobrepassar l’alçària reguladora en un màxim d’un metre quan el coronament 

dels edificis limítrofs sigui superior, i justificat en pro una major integració a l’entorn. 

Alçada reguladora per Clau 1.3  PB+3P 13,45m   

Alçada reguladora  màxima 14,45m, ja que l’edifici colindant és d’una alçada superior i anat a 

aquesta alçada queda més integrat. 

La façana principal no sobrepassa aquesta alçada reguladora. 

 Les remuntes no podran sobrepassar un gàlib màxim edificable entès com l’envolupant 

format pel pla de façana i el pendent màxim de coberta inclinada a partir de l’alçada 

reguladora. 

Tota la construcció es troba dintre del gàlib màxim edificable. 

 Es prioritzarà l’ampliació en profunditat vers l’ampliació en alçaria. 

L’edificació va a dues fondàries: a 16m fondària edificable del POUM i la fondària de l’edificació 

veïna aprox. 19,71m, inferior als 20m màxims. 

 Les remuntes s’hauran de recular un mínim de 30cm en relació a la façana i es podran 

ordenar compositivament en coherència amb l’element protegit sense necessitat 

d’estructurar-se a partir d’eixos verticals de composició. 

La nova façana compleix amb aquest requeriment. Seguirà l’alineació de la façana enretirada 

75 cm existent. La planta àtic es separa 3m de les façanes i 2m de la finca veïna.  

 El nombre màxim de plantes admeses seran les establertes en els plànols d’ordenació 

del POUM. 

Es fan les plantes admeses, B + 3 i àtic. 

e) L’ordenació de volums haurà de preveure l’eliminació d’elements afegits, i/o l’adequació 

d’aquestes al  tractament global de l’edifici. 

Es preveu enderrocar en l’edifici residencial, les construccions auxiliars que es troben en el terrat (una 

aïllada i un altre adossada a l’edifici principal).  

Es suprimeix la coberta i estructura de l’edifici del magatzem  

f) De forma genèrica, les ampliacions es plantejaran seguint el següent ordre de priorització: 

l’ampliació de nou sostre a l’interior de l’edifici existent, les ampliacions de fondària edificable, 

amb un màxim de 20m, les ampliacions en major alçaria a l’existent. 

L’ampliació es realitza construint un nou edifici en la zona  de magatzem, amb els límits dins els límits 

establerts. 

g) Quan es mantingui també el volum existent, s’admetrà l’ús d’habitatge a l’interior d’ella en les 

plantes per sobre de la planta baixa. 

Es manté el volum existent residencial. 
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11 Pla d’etapes 

Les obres projectades en el Pla de Millora Urbana es podran tramitar en dues fases que anomerarem A 

i B, o bé en una sola fase conjunta. 

La prioritat per desenvolupar les fases, dependrà només del criteri del promotor. Per tant es podria fer 

en primer lloc qualsevol de les dues fases o fer-les simultàniament. 

A la fase A s’hi construirà com a màxim, el volum indicat amb aquest nom el plànol d’ordenació. 

A la fase B, s’inclourà les obres de adequació del actual volum construït i les millores de la façana del 

passatge i que s’indiquen en els plànols d’ordenació. 

L’atorgament de la Llicència d’Obra i les condicions de caràcter estètic de l’edifici, estaran condicionats 

a un informe favorable de la Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament. 

Un cop aprovat el PMU es presentarà el projecte arquitectònic dels edificis que es poden redactar i 

tramitar en dues unitats constructives, que són les indicades en l’esquema que s’acompanya. 

El Pla d’etapes després de l’aprovació definitiva serà de 6 anys, prorrogables en cas de dificultat per 

dur-ho al terme. 

 

 

 

 

13  Execució que es deriva de la proposta  

a) Sòls de cessió obligatòria i gratuïta.  

No hi ha sòls de cessió obligatòria 

 

b) Obres d’urbanització.  

No es preveuen obres d’urbanització donat que l’edifici disposa de tots els serveis. 

 

14 Compliment de l’Article 102 

El sol i les edificacions afectades són de propietat privada que és la que assumirà la viabilitat de la 

promoció. 

No s’adquireix cap més compromís amb l’actuació i per tant no s’han de presentar garanties. 

 
15. Accés rodat pel passatge  
 

S’estudia l’accés rodat pel passatge Joan Jorba per entrar a la planta soterrani. 

L’entrada es farà per la porta existent en el passatge venint del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 

Es presenta com annex un plànol indicatiu de l’accés. 

 

AB
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16  Normativa CLAU 1.3.b Can Miró 

Art. 1. Determinacions del POUM 

Tot allò no regulat expressament en el Pla de Millora Urbana seran d’aplicació les determinacions del 

POUM 

L’ordenació d’aquest PMU es regula en la CLAU 1.3.b Can Miró, que es redacta a continuació.  

En els plànols normatius queden explicites les determinacions contemplades en el PMU que 

garanteixen la seva ordenació, i aquestes garanteixen la conservació de la tipologia del volum de 

l’habitatge protegit. 

Art. 2. Àmbit de la parcelꞏla 

Parcelꞏla amb front de dos façanes, c/Joan Jorba i passatge amb el mateix nom, façana d’interior d’illa i 

mitgera amb un edifici més alt. 

Disposa d’un espai lliure al fons de la parcelꞏla. 

Superfície de parcelꞏla 1.531,37m2 segons fitxa urbanística. 

Art. 3. Fondària edificable 

La fondària edificable màxima bé donada per la fondària de l’edifici colindant, indicada en el plànol núm. 

13 

Art.4. Alçaria de l’edificació 

1. Alçaria reguladora màxima i nombre de plantes 

L’alçada reguladora serà de conformitat amb el previst als plànols d’ordenació 

a) L’alçada reguladora aplicable sobre el volum de l’edifici industrial d’acord amb els plànols 

d’ordenació, corresponent per PB+3PP és de 13,45m i ARM de 14,45m; es podrà sobrepassar 

l’alçaria reguladora en un màxim d’un metre quan el coronament dels edificis limítrofs sigui 

superior, i justificar en pro d’una major integració a l’entorn. En aquest volum s’admetrà una 

planta àtic amb una ARM de 3,50m per sobre el darrer forjat, amb coberta planta i amb les 

separacions mínimes indicades als plànols d’ordenació. 

c) L’alçada reguladora màxima aplicable sobre el volum de l’edifici d’habitatge existent 

d’acord amb els plànols d’ordenació, corresponent per PB+2PP, és l’alçada edificada existent. 

No s’admetrà cap planta àtic i caldrà mantenir els volums existent, a excepció dels cossos 

annexes que es preveuen enderrocar d’acord amb els plànols d’ordenació. 

2. Punt d’aplicació de l’alçària reguladora màxima 

 a) L’alçada reguladora s’aplica des del centre de la façana principal, c. Joan Jorba. 

b) Construccions per sobre de l’alçaria reguladora. L’alçada màxima és de 3,5m des de l’últim 

forjat. 

Art. 5. Ocupació i edificabilitat 

L’ampliació complirà amb les especificacions que s’indiquen a la proposta gràfica. 

a) Edificació amb relació al carrer. 

b) Superfície d’ocupació: 1.029,76m2 
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c) L’edificabilitat proposada és de 2.908,94m2 menor que l’edificabilitat establerta en el POUM 

2.910,01m2 

d) Còmput de superfície de planta baixa en relació al passatge. 

Es computarà la superfície de planta baixa a partir del la línia límit d’edificació dels 16m definida pel 

POUM, realitzant la bisectriu de l’angle de la cantonada formada pel carrer Joan Jorba i el Passatge 

amb el mateix nom fins arribar al final de l’edificació existent. 

e) Construccions per sobre de l’alçada màxima. 

Per sobre de l’alçària reguladora no s’admetran baranes opaques.  

Art. 6. Espai lliure 

Espai ocupable en planta soterrani, que complirà les següents condicions (SJ) 

1) Es mantindrà un 30% de la superfície total no pavimentada, 

2) Si aquest 30% coincideix amb el soterrani, s’haurà de preveure un gruix mínim de 50 cm de terres 

que en permetin l’enjardinament. 

Art. 7. L’ordenació de volums 

Les condicions d’ordenació vénen detallades en els plànols. 

No es permetran els cossos i elements sortits a la façana principal, façana lateral, ni en el passatge 

però sí a la façana posterior. 

Els cossos i elements sortits que es prevegin a la façana de l’espai interior d’illa, s’hauran d’ajustar a les 

condicions establertes per aquests a l’article. 369 del POUM. 

Art. 8. Integració amb el bé protegit 

a) El tractament de la façana nova es projectarà amb colors i textures adeqüades  a les existents.  

b) La nova façana seguirà els eixos verticals donats per la composició dels elements de la façana 

protegida.  

c) La façana lateral de la nova construcció, tindrà els mateixos acabats que la façana principal. 

d) Façana del passatge 

1) En el projecte constructiu s'adequaran les obertures actuals i futures del passatge de manera 

que quedi composades per donar a la paret una qualitat de façana principal 

2) Les obertures es podran adaptar als usos i distribucions dels locals o habitatges que hi hagi 

(accés actual al soterrani 1 per ús de garatge o comercial) 

3) S'hauran d'endreçar les baixants d'acord amb la futura composició 

4) La façana es tractarà amb materials d'acabats, estucs... de colors compatibles amb la nova 

façana principal 

5) No es permès els cossos ni elements sortits 

6) Es realitzarà una obertura en la planta baixa per tal de relacionar el passatge amb la façana 

principal 

e) A la mitgera que quedi descoberta de l’edifici veí, es realitzarà un estuc del mateix color que’l mateix 

edifici. 
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f) Garantir la tipologia de l’edifici habitatge, constituït per l’estructura, la posició de la caixa d’escala i els 

nivells de forjats. 

Art. 9. Procés de projectes i de tràmits 

1) L’atorgament de la llicència o llicències d’edificació i les condicions de caràcter estètic de l’edifici, 
estaran condicionades a l’informe favorable de la Comissió Permanent de Patrimoni de l’Ajuntament, 
d’acord amb el previst al PEUPM. 

 
15  Documents que s’acompanyen 

1- Taula de dades 

2- Reportatge fotogràfic  

3- Fitxa de protecció U080 

4- Cadastre 

5- Plànols  

6- Annexes: 

- Dues propostes de la façana principal i una distribució interior  (No normatiu) 

- Perspectives : Integrativa de volum i axonomètrica 

- Exemples de tres edificis d’interès que han resolt remuntes de volumetria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – TAULA DE DADES 

 

 

 



Càlcul d’edificabilitat segons el POUM vigent  

 

 

     Superfície        Plantes       Total 

 Planta Baixa    1.029,76 m2                1                  1.029,76 m2 

 Planta Pis                                      561,27 m2                3                  1.683,81 m2 

 Planta Àtic          196,44 m2 (35%de planta inferior)    196,44 m2 

 Total                                 2.910,01 m2 

 
 
 
 
 

Edificació Existent.  

La volumetria actual és la següent: 

PLANTA BAIXA: 1.029,76 m2 

PLANTA 1ra:      495,34 m2 (247,08 + 23,14 + 46,66+178,46) 

PLANTA 2na:      221,01 m2 

TOTAL:   1.746,11 m2 

 

Es preveu suprimir els cossos de la planta 1ra amb sup. 23,14m2 i 46,66m2 
 
Superfície comptabilitzada com a P.B. referent al passatge (Sup. 178,46m2)  
 

 

 

 

Proposta 

L’ordenació de volums respectarà el sostre màxim de parcelꞏla previst pel POUM 

El sostre total de la proposta no sobrepassa el sostre màxim. Es descriuen a continuació. 

 

Sostre Total Màxim establert en el POUM      2.910,01 m2 

Edificabilitat Proposada         2.908,94 m2 

Planta Baixa 1.029,76 m2 

Planta 1a   789,79 m2 

Planta 2a   568,61 m2 

Planta 3a   347,60 m2 

Planta àtic   173,18 m2 

 

2.908,94 m2 < 2.910,01 m2 màxim del POUM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – FITXA DE PROTECCIÓ U080 
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1.3 Eíxample
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Neoclassicisme tradicional; Epoca contemporán¡a. Segle XX

1918

Ai principi del segle XX, quan s'urban¡tzá aque§ta zona de carrers adjacents a la ctra de

Vic, hi havia una barreja d'instal.lacions industrials i d'edificis residenc¡als. Aquesta casa

forma un conjunt amb la nau industr¡al del costat (P|.10).

li¡-r,:,i,iiti:,r,'i:r;i:r,:rrir. Cojunt format per un ed¡fici residencial iuna nau industrial amb els seus annexos. L'edifici

residencial unifamll¡ar está situat entre un passatge i al costat de la naus industrial prÓpia"

El cos principal de la casa és de planta rectangular de PB+2 i la fagana correspon a un

cos triangular que adapta la casa a la forma de la parcel la i és de PB+1. La fagana

I 1., - l_r.r',;
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u080

principal presenta unes solucions ornamentals a mig camí entre I'arquitectura industrial i el

Neoclassicisme. Així, el parament és en obra vista i combina el maó groguenc amb el

vermell d'alguns ornaments com les línies d'imposta i la cornisa. El ritme s'aconsegueix

amb la simetria de les obertures, tres per planta: portes amb arc reba¡xat i línies d'imposta

marcades en la PB, balconsa la P1 i ulls de bou a sota de Ia cornisa. La jerarquia vertical

es marca amb la mida de les obertures, un balcó més gran al centre de la P1 i un tram de

corn¡sa més elevat. Altres ornaments a destacar són: el sócol de pedra,la combinació de

maó i paredat de pedra en els pilars de la PB, les decoracions geométriques de la cornisa

iles pilastres verticals destacades en maó alaPl . També cal destacar les baranes de

ferro dels balcons amb decorac¡ons defosa i les persianes de llibret de la P1 . La Nau

industrial és de Pb i está situada entre mitgeres. La fagana principal presenta unes

solucions ornamentals similars a les de I'edifici residencial. Així, el parament és en obra

vista i combina el maó groguenc amb el vermell d'alguns ornaments geométrics com els

de la imposta i les cornises, fets amb la col'locaciÓ artesana¡ dels mateixos maons" El

ritme i la jerarquia vertical s'aconsegueixen amb la simetria de les obertures, un portal

gran amb arc rebaixat i dues finestres rectangulars verticals als costats, les tres finestretes

tapiades situades sobre el portal i amb la solució de les cornises esglaonades que

s'adapten a la forma de la coberta a doble vessant. El sÓcol és d'estuc llis de color de

pedra i a mitja algada hi hadues línies de maons remarcades que unifiquen I'estética de la

nau amb la de la casa del propietari que hi ha la costat.

En bon estat, peró amb alguns desgastos

En bon estat

En bon estat

Al darrere de la finca hi ha un jardíabandonat

Bo (suposat)

Correcte, peró un costat de la casa dóna a un passatge industrial sense urbanitzar

Es protegeix la fagana amb els seus elements constitutius propis i identificadors: la

composició amb les obertures i els seus emmarcaments, les lÍnies de cornisa i els seus

elements, especialment la coronació esglaonada de la fagana. Aquesta protecció inclou el

parament en obra vista, tots els elements decoratius fets en maó o pedra, els balcons i Ia

seva serralleria, els tancament de fusta originals, com la porta principal i les típiques

persianes en llibret.

Cal mantenir la fagana d'aquests edificis perqué són els únics immobles que mantenen les

característiques originals de la zona.

La tipologia de l'edifici com a element configurador i característic de I'urbanisme d'aquesta

área, tot i que en aquest cas són els únics immobles que mantenen les característiques

inicials de la zona.

REGULACIÓ DE LES IHTERVENCIONS
'l-::r,r,. .r :tl,itttt :.'t.i:.i Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran

rehabilitació i ampliació, d'acord amb el PGM

[..¡1.r,1-,, Es permet la modificació



PLA ESPECIAL URBAfliSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÓRIC, ARQUITECTÓNrc,
ARQUEOLÓGIC, PALEONTOLÓGIC, GEOLÓGIC I PAISATGISTIC DE MANRE§A Ajuntamert S **"r*"

Faqanes

Cobertes

Obertures

lnterior

Altres intervencions

Usos permesos

INFORMACIÓ COMP¡.EUENTARh

lnf. histórica

Observacions

Data de redacció: 1fll201O

Es procurará I'eliminació del cablejat grapat. Manteniment en la composició itractaments

originals.

Manteniment i conservació

Manteniment dels eixos de composició i de les obertures originals amb el seu trac{ament,

tant a nivell de dimen§ó com de les fusteries existents, que cal adequar en el cas dels

tancaments del local comercial de la planta baixa.

Es permet la modificació; Adequació funcional per als usos d'habitatge, comercial i

equipament

L'ordenació volumétrica podrá resoldre l'ampliació del bé catalogat.

L'adequació a les normatives sectorials relatives especfficament en el camp de la

seguretat (evacuació) i accessibilitat, es resoldran de la manera més compaüble amb els

valors acreditats del bé catalogat. En aquest cas qualsevol proposta plan§ada haurá de

ser avaluada, de manera especial, per la Comissió Municipal del Patrimoni Cultural

(cMPM)

Els que detennina el Pla General de Manresa

La nau industrial és una instal'lació del segle )0( pvrsada per funcionar amb forqa
eléctrica i, per aixó, está situada en la trama urbana i no de6Én de cap curs d'a§ua,

Data impressió: 19107 12013 Fitxes de béns arquitectÓnic§ Página 3 de 4
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4 – CADASTRE 
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5 – PLÀNOLS 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – ANNEXES 

 
Dues propostes de la façana principal 

 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6 – ANNEXES 

 
Perspectives 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – ANNEXES 

 
Exemples de tres edificis d’interès que han resolt remuntes de volumetria 



usuari
Cuadro de texto
1.  Exemple de Barcelona



 

 

 

 

usuari
Cuadro de texto
2. Exemple de Santiago de Xile



usuari
Cuadro de texto
3. Exemple de Madrid
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