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Parcel la Cadastre classe ús parcel la superfície







Article 101. Definició  
Comprèn els sistemes destinats a acollir les instal lacions i espais reservats 
per als serveis tècnics d'electricitat, abastament d'aigua, gas, telefonia i 
altres. 
 
 
Article 102. Titularitat  
El sòl qualificat com a sistema d'infraestructures de serveis tècnics serà 
preferentment de titularitat pública, encara que podrà ser de titularitat privada 
de les respectives companyies de serveis 
 
 
Article 103. Règim general  
1. En l'obtenció, projecció, finançament, construcció, ús, explotació i 

conservació del sistema d'infraestructures de serveis tècnics, s'observarà 
el que disposen aquestes normes i la legislació sectorial vigent.  

2. Els espais no ocupats per les instal lacions i que constitueixin l'entorn 
d'aquests sòls es consideraran espais lliures.  

 
Article 104. Condicions d'ús  
Tan sols s'admeten aquells usos directament vinculats amb la instal lació o 
servei de què es tracti, amb les condicions de funcionament específicament 
regulades en la legislació tècnica i, en especial, aquella que asseguri les 
condicions de protecció de les instal lacions.  
 
 
Article 105. Condicions d'ordenació i d'edificació  
1. Aquests espais s'ordenaran segons el tipus bàsic d’edificació en relació 

amb la parcel la, amb un índex d'edificabilitat neta de 0,1 m2 st/m2 sòl. 
Aquest índex d’edificabilitat es podrà variar en funció de les necessitats 
del servei, mitjançant un pla especial.  

2. En sòl no urbanitzable, l’ordenació d’aquesta clau caldrà que minimitzi el 
seu impacte visual i que garanteixi la seva màxima integració paisatgística i 
ambiental 



























(aquests últims no computen als efectes de càlcul del coeficient 
d’edificabilitat i del percentatge d’ocupació) 

























qualssevol altra finalitat anàloga

Plans 

especials urbanístics de desenvolupament”

(...) 
4. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no expressament 
previstos pel POUM han de justificar la necessitat de la seva formulació i 
compatibilitat amb el planejament urbanístic general. A aquests efectes, es 
consideren compatibles amb el planejament urbanístic general i no 
requereixen la seva modificació prèvia. 
(...) 
f). Els plans especials urbanístics destinats a implantar i executar els 
serveis urbanístics bàsics, les infraestructures de telecomunicacions i altres 
infraestructures d’interès local. 
5. Els plans especials urbanístics han de contenir les determinacions i la 
documentació prevista a la legislació urbanística vigent. 







Pel que fa a l’aparcament, caldrà justificar el compliment de la reserva de 

places d’aparcament previstes dins l’àmbit, en el desenvolupament dels 

posteriors projectes d’edificació i urbanització. 

1.9 
Programa funcional. 

Amb caràcter general, es constata que totes les intervencions situades dins 

l’entorn de protecció hauran de donar compliment de l’article 36 del Pla 

especial de protecció, de la normativa relativa als entorns de protecció. 

1.10 
Justificació de l’ordenació de l’edificació en relació als bens protegits. 



“Plans especials urbanístics de desenvolupament” 







O.03 ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA. PERFILS 

REGULADORS





O.02 ORDENACIÓ EDIFICACIÓ i O.03ADAPTACIÓ 

TOPOGRÀFICA. PERFILS REGULADORS



O.03 ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA.- 

PERFILS REGULADORS



O.02 ORDENACIÓ EDIFICACIÓ I O.03 

ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA.- PERFILS REGULADORS 





UE2 - Serveis generals, tècnics i administratius-

(  I-13 Tractament dels espais interiors, 







PLA ESPECIAL URBANÍSTICDE DEFINICIÓ I CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS 

'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) 

A MANRESA 

51

2.4 DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

Article 17. Condició obligatòria per a l’edificació

Urbanització àmbit voreres carrer Concòrdia 

S’estableix com a condició obligatòria per poder atorgar la llicència d’obres, la 

urbanització del tram de la vorera enfront al carrer Concòrdia, que confronta amb el 

recinte de la planta de tractament i que incorpora la construcció dels guals d’accés 

a cadascuna de les entrades previstes. (s’exclou l’àmbit del carrer situat dins el 

recinte de la planta potabilitzadora) 

Per a cada Unitat d’Edificació s’ha determinat el tram de la vorera a urbanitzar: 

- La UE-1 està subjecte a la condició específica d’urbanitzar el tram de la 

vorera enfront al carrer Concòrdia fins al carrer Bernat de Sallent. 

- La UE-2 està subjecte a la condició específica d’urbanitzar el tram de la 

vorera enfront al carrer Concòrdia, entre el carrer Bernat de Sallent i el 

carrer Pere Vilella, (enfront al PMUt023) i fins a l’accés actual del camí 

al parc de Can Font. 





art14 Condició 

obligatòria per a l’edificació O-04 Àmbit d’urbanització
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Àmbit

Superfície 7.409,09 m 2

Condicions d'ordenació, edificació i ús
Sòl públic i sòl d'aprofitament privat
Els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistema, així com el 
percentatge de sòl d'aprofitament privat d'aquest àmbit són

Edificabilitat

PMU
CON

concòrdia

Criteris d'ordenació S'estableix com a vinculant el traçat del carrer Concòrdia i del 
recorregut de vianants que es plantejarà amb característiques 
idèntiques a les dels trams adjacents existents

Objectius Fixar la continuitat del carrer Concòrdia i del recorregut de vianants 
que es preveu amb traçat paral·lel al carrer
Incrementar els espais lliures públics d'aquest sector de la ciutat

Delimitació Comprèn els terrenys situats a l'illa delimitada pels carrers Concòrdia, 
Pere Vilella, Bernat de Cabrera i Bernat de Sallent, el 
desenvolupament dels quals ha de permetre assolir la continuitat del 
carrer Concòrdia i del recorregut de vianants que aquest Pla 
d'ordenació preveu paral·lelament així com la disposició d'un espai 
lliure públic. El Pla d'ordenació preveu el seu desenvolupament amb 
un ús global residencial i la concreció de la seva proposta d'ordenació 
a partir d'un Pla de millora urbana

t

Sòl públic 60%
Viari 40%

Sòl d'aprofitament privat 40%

Ús residencial 1,36
Altres usos 0,24
Edificabilitat total 1,60

023

m2 st/ 2m s

Espais lliures 20%
Equipaments 0%

m2 st/ 2m s
m2 st/ 2m s

Condició de sòl urbà no consolidat

Habitatges

Percentatge mínim del sostre residencial definitiu previst per habitatge de protecció pública
Règim general 20
Règim concertat 10

%
%

hab/haDensitat màxima 150

Cessions
Sòl públic Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament 

destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes en aquest 
Pla d'ordenació

Aprofitament Cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic de 
l'àmbit d'acord amb el que estableix la legislació urbanística vigent i 
aquest Pla d'ordenació. L'administració actuant no participarà en 
les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a aquesta 
cessió, els quals s'han de cedir urbanitzats

Condicions de gestió i execució
Sistema d'actuació Execució pel sistema d'actuació de reparcel·lació dintre les 

modalitats d'iniciativa privada previstes per la legislació urbanística 
vigent, ja sigui per compensació o concertació.

Obres d'urbanització El desenvolupament de l'àmbit comportarà que els propietaris que 
hi són inclosos es facin càrrec de tots els costos d'urbanització del 
sistema viari i d'espais lliures que s'hi localitzen, així com els 
corresponents a les infraestructures de connexió amb els sistemes 
urbanístics exteriors, incloses les infraestructures de sanejament 
que siguin necessàries pel funcionament de l'actuació urbanística, 
d'acord amb les determinacions d'aquest Pla d'ordenació i les 
prescripcions vigents de l'ACA. Les característiques de les obres 
d'urbanització es definiran per mitjà d'un projecte d'urbanització.

Etapes execució Es preveu que aquest àmbit es desenvolupi el segon sexenni del 
Pla d'ordenació

S'estableixen com a usos principals i compatibles de l'àmbit els 
determinats per a les zones residencials (clau 1)

Règim d'usos

237
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Àmbit zonal 7. El Poble Nou i part de la Carretera de Santpedor

LOCALITZACIÓ

402850

y = 4621652

Coordenades UTM x =

desconeguda

Tipologia/Elements Fàbrica de pisos rectangular de 19x26 m. Téplanta baixa i un pis d’alçades similars amb 

cinc naus, i unes golfes amb el sostre més baix, sense naus, amb coberta a dues aigües. 

A la cantonada oest hi ha una torre que sobresurt de la teulada, d’uns 5x5 m, concebuda 

per a dipòsit d’aigua.

Context Forma part del complex de potabilització d'aigua d'Aigües de Manresa. És davant de 

l'edifici de la potabilitzadora i a tocar dels Dipòsits Nous.

Plànol de localització Fotografia del bé

Cronologia 1875

Codi INE 081136

Autoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Identificació al plànol 2 Delimitació bé

Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions Fàbrica dels Ullals de la Ciutat o cal Sanmartí (populars)

Adreça/es

Estil i Època Fàbrica de pisos; Època contemporània. Segle XIX

de Pere Vilella

Illa/Pol. 25159 Parcel·la 667 Titularitat Privada

La Concòrdia

DADES CADASTRALS Referència cadastral 000866700DG02A0001MS

nº  s/nCarrer

Instrument Pla General de Manresa

REGULACIÓ VIGENT

Classificació SISTEMES

Qualificació C. INFRAESTRUCTURES DE 

SERVEIS;  C.1 Serveis tècnics

Classificació Edificis

Nivell prot. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Nº catàleg

Categoria

Data

Nº inventari

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº reg/cat

Procedència

Altres

Arquitectura industrial

TIPOLOGIA
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Ús actual Taller de manteniment, oficina tècnica i laboratori

Entorn protecció Vetllar perquè l'enjardinaent resultant de la nova urbanització del carrer de la Concòrdia 

respecti la visualització de la façana lateral com en l'actualitat.

Elements Protecció de les façanes, de l'estructura i dels nivells dels forjats, així com dels seus 

elements constitutius propis i identificadors:tractament de l'arrebossat, si es fa, amb les 

característiques originals i les línies de cornisa. Cal mantenir la llinda de la porta d'accés i 

les aliniacions i el ritme de les obertures.

Ús original/altres Fàbrica de teixits, magatzem i taller mecànic

Façanes Restaurades i consolidades. Han perdut l'arrebossat original

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Raons 
d'incorporació al 
catàleg

És un dels únics exemplars d'empeus i de qualitat de les fàbriques hidràuliques 

accionades per un ramal de la Sèquia de Manresa. Té una estètica molt definida pel ritme 

de les obertures. Un cop perdut l'arrebossat, permet observar l'ús de la pedra argilosa de 

la zona, que li dóna un característic color vermell.

Cobertes Restaurades i en bon estat

Jardins/entorn Urbanització i enjardinament mantingut per Aigües de Manresa

Entorn de protecció Entorn urbanitzat d'ús privat que es preveu que s'obri al trànsit en una futura unificació del 

carrer de la Concòrdia

CATALOGACIÓ

Obertures Es mantenen els marcs de ciment preformat instal·lats a mig s. XX

Situació de risc

Interior Bo;  La propietat manté en bon estat i repara les bigues de fusta

Exterior Bo 

Descripció 
complementària

Estructura vertical formada pels murs externs i per columnes de fosa –quatre alineacions 
de quatre columnes. Els murs de càrrega són de paredat reforçat amb carreus ben tallats 
a les cantonades i presenta grans obertures simètriques per sobre de les quals hi ha 
falsos arcs de maons. A la façana sud es veu el cargol extern de set tirantsde ferro. Les 
columnes són de la marca «Comas» i tenen un capitell amb dues cartel•les i base per a la 
subjecció d’embarrats. Els pilars de les golfes són de maó. A la part nord de la façana 
oest, just a sota de la torre, hi ha la porta principal, que dóna al mòdul de circulació vertical 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran 

rehabilitació, d'acord amb el PGM

Façanes Conservació i manteniment en els tractaments originals. Es pot recuperar l'arrebossat.

Cobertes Conservació manteniment en els tractaments originals

Obertures Conservació i manteniment del ritme. Es permet l'adequació dels tancaments

Jardins / entorn Conservació i millora quan s'urbanitzi

Entorn de protecció Adequació de la nova urbanització al voltant perquè no en malmeti la visió de les façanes

Usos permesos Els que determina el Pla General de Manresa

Exterior Es permet la modificació 

Interior Es permet la modificació respectant al màxim l'estructura original
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Data de redacció: 1/7/2010

Observacions Edifici d'Aigües de Manresa

Bibliografia - SERRA, E.; VIRÓS, L.; JUÁREZ, L.; SERRA, J., Fitxes de patrimoni industrial de 
Manresa, treball inèdit per a l'Ajuntament de Manresa i la XATIC.
- FERRER, L., «Retornant a la Sèquia. Els usos industrials de la Sèquia de Manresa a la 
segona meitat del segle XIX», a Col•loqui Internacional «Irrigació, energia i abastament 
d’aigua: els canals a Europa a l’Edat Mitja», Parc de la Sèquia de Manresa, Manresa, 
2009.
- OLIVERAS, Josep (1985), Desenvolupament industrial i evolució urbana a Manresa 
(1800-1870), Ed. Caixa de Manresa, Manresa.
- OLIVERAS, Josep (1986), La consolidació de la ciutat industrial: Manresa (1871-1900), 
Ed. Caixa de Manresa, Manresa. / PERARNAU, J., Patrimoni industrial i comercial del 
Bages, fitxes col•leccionables de Regió 7, Manresa, 2006.

Inf. històrica Els motius de l’emplaçament de la fàbrica de puntes de París (claus) es troben en 
l’aprofitament d’un antic salt de Sèquia utilitzat per accionar un molí fariner. Cap a 1861, 
l'ebenisa vilanoví Fèlix Ardiz va posar en marxa una modesta fàbrica de puntes. El 1863, 
ell mateix va demanar permís a l’Ajuntament per a la construcció de l’actual edifici destinat 
a fàbrica de teixits. El 1880 fou adquirida per Pere Lleonart, que hi feia funcionartelers 
mecànics, com més tard el fabricant Climent Asols. Va estar en funcionament fins a la 
segona meitat del segle XX. Després d’un període d’abandonament relatiu, s’ha restaurat 
per albergar activitats d’Aigües de Manresa.

que relaciona tots els pisos.
L’estructura horitzontal està feta amb una armadura de fusta en les separacions entre 
pisos, les bigues més grans van entre les columnes i els murs i les més petites estan 
col•locades en paral•lel entre les grans per formar el pis amb revoltons. A les golfes, els 
pilars subjecten directament els cavalls fets amb grans troncs de fusta.
La coberta ha estat refeta a sobre d’aquests cavalls en la rehabilitació dels anys noranta, 
amb maons actuals i teula ceràmica tradicional
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Fotografia del béVista aèria

Bing Maps

Porta amb l'any de construcció Estructura de pilars de fosa

Estructura horitzontal de bigues de fusta Fotografia històrica

Pàgina en blanc
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, 
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DIPÒSITS NOUS P035

Àmbit zonal 7. El Poble Nou i part de la Carretera de Santpedor

LOCALITZACIÓ

402754

y = 4621639

Coordenades UTM x =

Josep Torres Argullol, arqu.

Tipologia/Elements Conjunt de tres grans dipòsits circulars d’aigua d’uns 50 m de diàmetre cadascun, 

alineats, de manera que ocupen uns 7.500 m2. La seva capacitat és de 8.000 l. Tenien 

una caseta per a la presa d’aigua directament d’un ramal de la Sèquia i una casa per al 

guarda on es reunien els tres tubs de sortida dels dipòsits. Els dipòsits tenen planta 

Context Forma part del complex de potabilització d'aigua d'Aigües de Manresa. És davant de 

l'edifici de la potabilitzadora i a tocar dels Dipòsits Nous.

Plànol de localització Restes del mur de l'antic dipòsit

Cronologia 1888

Codi INE 081136

Autoria

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Identificació al plànol 2 Delimitació bé

Entorn proteccióGrafisme categoria 

Altres denominacions

Adreça/es

Estil i Època Enginyeria civil; Època contemporània. Segle XX

de Pere Vilella

Illa/Pol. 008 Parcel·la 668 Titularitat

la Concòrdia

DADES CADASTRALS Referència cadastral 000866800DG02A0001OS

nº  s/nCarrer

Carrer

Instrument Pla General de Manresa

REGULACIÓ VIGENT

Classificació SU (Sòl urbà)

Qualificació C. INFRAESTRUCTURES DE 

SERVEIS;  C.1 Serveis tècnics

Classificació Estructures urbanes

Nivell prot. Parcial

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. 

CATALOGACIÓ PROPOSADA

Nº catàleg

Categoria

Data

Nº inventari

CATALOGACIÓ EXISTENT

Nº reg/cat

Procedència

Altres

Arquitectura pública o semi-pública

TIPOLOGIA
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circular i, abans de l’ensorrament de les estructures originals, al mig hi havia un mòdul en 

forma de cilindre que contenia les rampes d’accés. Tant els murs exteriors com els del 

mòdul intern tenien un gruix considerable. Els murs de càrrega de la façana estan 

sepultats per la part exterior fins a mitja alçada per tal de contrarestar la pressió interior de 

l’aigua. Entre el mòdul central i el mur de tancament hi havia 16 grans arcs de mig punt 

que sostenien una coberta inclinada cap a l’exterior per mitjà de carcanyols. El terra és 

lleugerament inclinat cap al centre per facilitar el desguàs. El mòdul central estava dividit 

en dos pisos en cadascun dels quals hi havia 16 obertures en forma de porta acabades 

amb arc de mig punt. Per les inferiors hi circulava lliurement l’aigua del dipòsit mentre que 

les superiors servien per a ventilació, com les 8 finestres rectangulars que hi ha als murs 

exteriors, a la mateixa alçada.

Pel que fa als materials, els murs són de paredat amb reforços de maó.

L’únic dels tres dipòsits que conserva el mur original està constituït per vuit trams 

emmarcats per pilars de maó i fets amb pedres hexagonals irregulars encaixades amb 

morter, sobre un sòcol de maó. Cadascun d’aquests trams de façana té una finestra 

rectangular al mig amb la llinda destacada en maó, excepte un tram en el que l’obertura 

també té la funció de porta.

Sobre aquest mur exterior abans hi havia la coberta inclinada del dipòsit i, a sobre, es 

destacava l’estructura del mòdul central en forma de torre, amb 16 pilars adossats que es 

corresponien als carcanyols dels arcs acabats en punta com si fossin cobertes a dues 

aigües. Avui dia només es veu l’arrencada dels arcs

El mur exterior manté alguna part de la cornisa lineal feta amb ciment, que també tenia el 

mòdul central.

Ús actual Dipòsit d'aigua

Entorn protecció Vetllar per la conservació de les restes dels dipòsits antics adaptades a la funcionalitat 

dels nous i vetllar perquè l'enjardinaent resultant de la nova urbanització del carrer de la 

Concòrdia respecti la visualització dels murs.

Elements Es protegeix l'estructura tipològica, la  volumetria i les façanes dels dipòsits antics amb els 

seus elements constitutius propis i identificadors: composició i dimensió de les obertures i 

elements decoratius.

Ús original/altres Dipòsit d'aigua

Façanes Amb elements malmesos

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Raons 
d'incorporació al 
catàleg

Queda justificada la incorporació del bé en el catàleg per la seva importància històrica i 

artística, com a referent de la tipologia dels antics dipòsits de l'aigua.

Cobertes Ja no existeixen

Jardins/entorn Correcte

Entorn de protecció Entorn urbanitzat d'ús privat que es preveu que s'obri al trànsit en una futura unificació del 

carrer de la Concòrdia

CATALOGACIÓ

Situació de risc

Interior Bo;  Mantenen l'ús com a dipòsits d'aigua

Exterior Dolent;  Els dipòsits originals s'han ensorrat i només es conserva una petita part de 

l'estructura

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Tipus d'intervenció Obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma, rehabilitació o gran 

rehabilitació, d'acord amb el PGM

Exterior No es permet la modificació 
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Data de redacció: 1/7/2010

Observacions

Bibliografia GASOL, Josep M.; Junta d’Aigües Potables de Manresa. Cent-vint anys d’història 
ciutadana, Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de Manresa, Manresa, 1982.
SERRA, Esteve; JUÁREZ, Lucía; VIRÓS, Lluís; TORNER Jordi; SERRA, Jaume(2007), 
Estudi del patrimoni industrial de Manresa. Història, arquitectura i proposta de rutes 
turístiques,  Àrea de Cultura i Àrea de Territori de l’Ajuntament de Manresa, Manresa.

Inf. històrica Després de l’entrada en funcionament dels Dipòsits Vells el 1865, la ciutat va continuar 
creixent, sovint en zones més altes en les que l’aigua no arribava amb prou pressió. Per 
tot plegat, el 1880 la Junta d’Aigües Potables va decidir la construcció d’un nou dipòsit 
que, en un primer moment, es va preveure al costat dels existents. Les dificultat per 
construir-lo van fer que finalment decidís fer-ne dos de nous en un emplaçament proper 
però en la cota de 284 m, uns 25 m superior a la dels Dipòsits Vells. La construcció es va 
iniciar el 1884 i s’inauguraren l’octubre de 1888. El tercer dipòsit es va bastir els primers 
anys del segle XX.
Durant els primers vint anys de vida de la instal•lació, la qualitat de l’aigua era força 
baixa a causa de la captació superficial de la Sèquia al riu Llobregat. L’aigua no estava 
filtrada i la creixent contaminació del Llobregat, agreujada per l’abocament de residus de 
les mines de carbó de l’alt Berguedà, l’única depuració era per decantació natural –de tot 
insuficient– i provocava la propagació de malalties infeccioses com el tifus. Des dels 
primers anys del segle XX es va buscar diverses solucions per a millorar la qualitat de 
l’aigua, com la captació subterrània al paratge de la Corbatera, al terme de Sallent. Però 
l’aigua continuava essent dolenta des del punt de vista bacteriològic. La solució química 
va arribar l’any 1927 amb la cloració de l’aigua, però la millora en gust i transparència no 
va arribar fins a la instal•lació d’una estació depuradora el 1950.
Els dipòsits nous es van construir entre 1884 i 1888 per augmentar la reserva d’aigua que 
hi havia als Dipòsits Vells i per ajudar a depurar l’aigua potable per decantació. Se’n va 
dissenyar tres, però d’entrada se’n va construir dos. A primers del segle XX es va fer el 
tercer i durant la Guerra Civil, com a part del programa d’obres públiques del govern 
municipal, es va iniciar la construcció d’un quart dipòsit just a sota dels tres primitius, que 
havia de falcar el terreny, que començava a patir esllavissades. Després d’esgotar els 
cabals, la construcció quedà aturada el 1937. Els dos primers es van ensorrar cap a la 
dècada de 1950 i el tercer a la de 1980. actualment només es conserva el mur exterior del 
dipòsit situat a l’est, un dels dos primitius.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Façanes Rehabilitació o millora

Obertures Conservació

Jardins / entorn Conservació

Entorn de protecció Manteniment i millora del seu entorn urbà.

Usos permesos Els que determina el Pla General de Manresa

Interior Es permet la modificació

Fitxes de béns arquitectònics Pàgina 3 de 419/07/2013Data impressió:



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, 
ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, GEOLÒGIC I PAISATGÍSTIC DE MANRESA

DIPÒSITS NOUS P035

Fotografia del béVista aèria

Bing Maps

Detall del mur Fotografia històrica de principi del segle XX

Plànol del projecte original Secció del dipòsit

Pàgina en blanc
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS MUNICIPAL
Catàleg dels Elements botànics d'interès municipal (EBIM)

IDENTIFICACIÓ

LA MORERA DE LA POTABILITZADORA EBIM-046

ESPÈCIE

NOM COMÚ

Morus alba

Morera blanca

SITUACIÓ

BARRI

UTM (ED50 31 N)

Mion-Puigberenguer-Miralpeix

X 402719,69 Y 4621653,27

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ

Google Maps

Flora protegida

Històric-social

Singularitat botànica

Importància paisatgística

Hàbitat d'Interès Comunitari

Singularitat ecològica

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Observacions

COTA (m/snm) Z 286

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística

Imatge clicableI

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

$ m més enllà de la projecció de la capçada

AVALUACIÓ VISUAL DE L ARBRE'

LA MORERA DE LA POTABILITZADORA EBIM-046

ALÇADA 15 m

PERÍMETRE 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

ESTAT DE CONSERVACIÓ

TITULARITAT DEL SÒL

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble)

Tipus II (Transplantable)

Tipus III (Substituïble)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

RegularIndeterminat Dolent Bo

Pública

RÈGIM URBANÍSTIC

Sòl no urbanitzableSòl urbà

Sòl urbanitzable no programat Categoria (PDUPB)

DescripcióClau

PREVENCIÓ DE L ESTAT DE CONSERVACIÓ'

Àmbit d influència'

Àrea de protecció

Art. 34 de la Normativa del Pla especial

Esfera imaginària que embolcalla la part aèria

Especificacions

REGULACIÓ D USOS I MESURES DE PROTECCIÓ'

Art. 38 del Pla especial

OBSERVACIONS

1,9 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

D.1 Sistema d'espais lliures. Gran parc

Categoria (PTCC)Sòl urbanitzable programat Valor natural i de connexió

Observacions

Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

Art. 41 de la Normativa del Pla especial

Normes Tecnològiques

TREBALLS DE MANTENIMENT

NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment

NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

Normativa específica

Altres NTJ 

Privada

Espai d'interès natural singular



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS MUNICIPAL
Catàleg dels Elements botànics d'interès municipal (EBIM)

IDENTIFICACIÓ

L ALZINA DE LA POTABILITZADORA' EBIM-047

ESPÈCIE

NOM COMÚ

Quercus ilex

Alzina

SITUACIÓ

BARRI

UTM (ED50 31 N)

Mion-Puigberenguer-Miralpeix

X 402718,65 Y 4621663,36

EMPLAÇAMENT AL NUCLI URBÀ

Google Maps

Flora protegida

Històric-social

Singularitat botànica

Importància paisatgística

Hàbitat d'Interès Comunitari

Singularitat ecològica

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES

Observacions

COTA (m/snm) Z 286

DATA D'INCORPORACIÓ AL CATÀLEG

Protecció urbanística

Imatge clicableI

Abril 2007

CRITERIS D'INCLUSIÓ AL CATÀLEG

$ m més enllà de la projecció de la capçada

AVALUACIÓ VISUAL DE L ARBRE'

L ALZINA DE LA POTABILITZADORA' EBIM-047

ALÇADA 15 m

PERÍMETRE 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

ESTAT DE CONSERVACIÓ

TITULARITAT DEL SÒL

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES

CATEGORIA

Tipus I (No substituïble)

Tipus II (Transplantable)

Tipus III (Substituïble)

QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

RegularIndeterminat Dolent Bo

Pública

RÈGIM URBANÍSTIC

Sòl no urbanitzableSòl urbà

Sòl urbanitzable no programat Categoria (PDUPB)

DescripcióClau

PREVENCIÓ DE L ESTAT DE CONSERVACIÓ'

Àmbit d influència'

Àrea de protecció

Art. 34 de la Normativa del Pla especial

Esfera imaginària que embolcalla la part aèria

Especificacions

REGULACIÓ D USOS I MESURES DE PROTECCIÓ'

Art. 38 del Pla especial

OBSERVACIONS

2 m (mesurat a 1,3 m del sòl)

D.1 Sistema d'espais lliures. Gran parc

Categoria (PTCC)Sòl urbanitzable programat Valor natural i de connexió

Observacions

Art. 37 i Títol IV de la Normativa del Pla especial

Art. 41 de la Normativa del Pla especial

Normes Tecnològiques

TREBALLS DE MANTENIMENT

NTJ 14A: Especificacions generals de manteniment

NTJ 14C: Manteniment de l'arbrat

Normativa específica

Altres NTJ 

Privada

Espai d'interès natural singular
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ANNEX 2  IMATGES PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vista general de la passera-
pont, des del carrer de les 
Punxes. A la dreta l’edifici de 
Telecontrol i a l’esquerra 
l’edifici Sanmartí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Vista en detall de l’exterior 
de la passera des de sota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Vista de l’interior de la 
passera i de la rampa d’accés, 
des de l’edifici de Sanmartí. 
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4.Vista de l’interior de la 
passera, des del cos central 
de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Vista de l’interior de la 
passera des d’un extrem. 
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ULTRAFILTRACIÓ

MICROFILTRACIÓ

FILTRES

AUTONETS

NANOFILTRACIÓN

BASTIDORES DE

OSMOSIS NANOFILTRACIÓN

BASTIDORES DE

OSMOSIS NANOFILTRACIÓN

BASTIDORES DE

OSMOSIS NANOFILTRACIÓN

BASTIDORES DE

OSMOSIS

DIPÒSIT NETEJA QUÍMICA
V=15 m³ Ø=2.00 m H=5.30 m

DIPÒSIT NETEJA QUÍMICA
(CIP) V=10 m³ Ø=2.00 m H=3.70 m

REACTIUS

Ø600 A
NANOFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A

ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A

NANOFILTRACIÓ

FILTRACIÓ
DE

SEGURETAT

Ø400 IMPULSIÓ
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA A  F.
AUTOLIMPIANTES

Ø300 ENTRADA
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA
CONTRALARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A
MICROFILTRACIÓBOMBES DE NETEJA QUÍMICA /

/AIGUA DESPLAÇAMENT
(FLUSHING)

Ø600 SORTIDA

MICROFILTRACIÓ A
NANOFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A
MICROFILTRACIÓ

AIGUA DESPLAÇAMENT
(FLUSHING) A NANOFILTRACIÓ

Ø350 ASPIRACIÓ
NETEJA QUÍMICA

Ø250 ASPIRACIÓ

NETEJA QUÍMICA

Ø200 IMPULSIÓ A

FILTRACIÓ
SEGURETAT

Ø800 ARRIBADA D'OBRA CAPTACIÓ

Ø400 ASPIRACIÓ

Ø300
IMPULSIÓ

Ø600 IMPULSIÓ A
F. AUTONETS

DIPÒSIT AIGUA
ULTRAFILTRADA

V=50 m³ H=2.60m

DIPÒSIT AIGUA PERMEADA
V=20 m³ H=2.85m

BOMBES ALIMENTACIÓ

ULTRAFILTRACIÓ

Ø600 A
NANOFILTRACIÓ

FILTRACIÓ
DE SEGURETAT

DIPÒSIT NETEJA QUÍMICA
V=15 m³ Ø=2.00 m H=5.30 m

DIPÒSIT NETEJA QUÍMICA
(CIP) V=10 m³ Ø=2.00 m H=3.70 m

BOMBES CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø400 IMPULSIÓ
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø400 ASPIRACIÓ
CONTRARENAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 IMPULSIÓ
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

BOMBES DE NETEJA QUÍMICA /
/AIGUA DESPLAÇAMENT

(FLUSHING)

AIGUA DESPLAÇAMENT
(FLUSHING) A NANOFILTRACIÓ

B C

B C

A

A
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POLIPAST
ELECTRIC

MICROFILTRACIÓ

DIPÒSIT AIGUA ULTRAFILTRADA
V=50 m³ H=2.60m

DIPÒSIT AIGUA PERMEADA
V=20 m³ H=2.85m

Ø600 ENTRADA A

MICROFILTRACIÓ

FILTRACIÓ
DE SEGURETAT

DIPÒSIT NETEJA
QUÍMICA V=15 m³
Ø=2.00 m H=5.30 m

BOMBES DE NETEJA QUÍMICA /
/AIGUA DESPLAÇAMENT

(FLUSHING)

Ø600 SORTIDA MICROFILTRACIÓ
A NANOFILTRACIÓ

AIGUA DESPLAÇAMENT
(FLUSHING) A NANOFILTRACIÓ

Ø200 IMPULSIÓ A FILTRACIÓ
SEGURETAT

Ø350 AIGUA

NETEJA QUÍMICA

Ø400 AIGUA
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

B C

B C

A

A

POLIPAST

ELÈCTRIC

Ø600 IMPULSIÓ A F.
AUTOLIMPIANTES

BOMBES ALIMENTACIÓ

ULTRAFILTRACIÓ

ULTRAFILTRACIÓ

FILTRES

AUTOLIMPIANTES
Ø600 A

NANOFILTRACIÓN

Ø300 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA A  F.
AUTOLIMPIANTES

Ø600 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø400 IMPULSIÓ CONTRARENTAT
ULTRAFILTRACIÓ

Ø400 IMPULSIÓ CONTRARENTAT
ULTRAFILTRACIÓ

Ø300 ENTRADA
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

Ø600 ENTRADA A
ULTRAFILTRACIÓ

NANOFILTRACIÓ
BASTIDORES DE

OSMOSIS

NANOFILTRACIÓ
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OSMOSIS
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Ø300 ENTRADA A  F.
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DIPÒSIT NETEJA QUÍMICA
(CIP) V=10 m³ Ø=2.00 m H=3.70 m

BOMBES ALIMENTACIÓ

ULTRAFILTRACIÓ

DIPÒSIT AIGUA PERMEADA
V=20 m³ H=2.85m

BOMBES CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

ULTRAFILTRACIÓ

Ø800 ARRIBADA
DE OBRA

CAPTACIÓ

Ø400 IMPULSIÓ
CONTRARENTAT

ULTRAFILTRACIÓ

FILTRES

AUTOLIMPIANTES
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Figura 1. Situació general del PEU.



Figura 2. Situació de detall del PEU.



Figura 3. Situació dels elements del PEU.





Pla de gestió del districte de 
conca fluvial a Catalunya (PGDCFEC)

Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local



Figura 4. Situació dels elements del PEU respecte la zona inundable.
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: 

ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Serveis del Territori
Comissió Permanent de Patrimoni

..........................................................................................................................

Expedient PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DEFINICIÓ I 
CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS D'ORDENACIÓ I 
EDIFICACIÓ DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT 
D'AIGUA POTABLE (ETAP) A MANRESA (PLA.PES. 
1/2022)

Interessat Planejament i Gestió del sòl
..........................................................................................................................

Com a secretària de la Comissió Permanent de Patrimoni de l'Ajuntament 
de Manresa, atesa la sol·licitud d’informe en relació al “Pla especial 
urbanístic de definició i concreció de les condicions d'ordenació i edificació 
de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) a Manresa”

FAIG CONSTAR

que en la sessió de la Comissió Permanent de Patrimoni de l'Ajuntament de 
Manresa de data 1 de juliol de 2022, tal com consta a l'acta corresponent, 
s’ha valorat la documentació aportada i s’ha considerat que:

El present Pla Especial té per objecte la definició i concreció de les 
condicions d’ordenació i edificació de la planta de tractament d’aigua 
potable com a servei local per Manresa, i concretament es redacta per a 
determinar els paràmetres urbanístics de l’índex d’edificabilitat i del 
percentatge d’ocupació aplicables en la finca de l'Estació de Tractament 
d'Aigua Potable (ETAP) a Manresa, d’acord amb el programa funcional 
previst.

L’àmbit del pla especial inclou dos elements protegits pel Pla especial 
urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa (PEUPM):

• Fàbrica de les Puntes o cal Sanmartí (PEUPM I027)
• Els Dipòsits Nous (PEUPM P035)

A l’edifici de la Fàbrica de les Puntes o cal Sanmartí, per l’organització i 
ordenació de les diverses edificacions de serveis tècnics, administratius, 
control, instal·lacions, dipòsits i magatzem, així com els aparcaments, nous 
accessos per vehicles i vianants i els seus recorreguts interiors, es preveu:
- Intervencions a l’interior de l’edifici per la redistribució de funcions, 
remodelació d’espais i renovació general d’instal·lacions obsoletes i 
deficients.
- Ampliació dels serveis tècnics, administratius, laboratori, arxiu, taller i 
magatzem, amb la previsió d’execució de noves edificacions. 
- Construcció de dues passarel·les elevades de connexió de l’edifici 
Sanmartí amb l’edifici de telecontrol i el futur edifici de serveis amb l’objectiu 
de millorar les comunicacions i reduir els recorreguts del personal. 



També es preveu la construcció provisional d’un mòdul de menjador i 
oficines, imprescindible per tal de fer viable de forma coordinada tot el 
procés de transformació, ampliació i modernització de la planta, i alhora per 
permetre realitzar una programació de les intervencions en diverses fases.

El document del Pla Especial contempla la protecció dels béns protegits pel 
PEUPM com a patrimoni cultural i determina que:

-Per poder avaluar aspectes de protecció i integració sobre als bens 
protegits caldrà incorporar en els projectes d’arquitectura i enginyeria la 
justificació de l’alternativa proposada referent al tractament de les façanes i 
als materials de les noves edificacions.

-Per avaluar la solució proposada es tindran en compte aquells aspectes 
que vagin encaminats a preservar i emfatitzar els valors patrimonials d’acord 
amb les fitxes del catàleg. Entre altres es destaquen les solucions per 
minimitzar l’impacte i percepció dels bens protegits com per exemple la 
selecció de materials, les característiques dels quals redueixin la percepció 
de la massa construïda i alhora reflecteixin la llum i les vistes de l’entorn 
natural.

- S’admeten els treballs diversos de manteniment i les obres de rehabilitació 
de les edificacions i instal·lacions existents per tal renovar les construccions 
i també per millorar la imatge arquitectònica del conjunt de la planta.

- S’admet la construcció de les passeres pont de connexió amb l’edifici 
Santmartí, necessàries per fer efectiu el programa funcional establert. La 
formalització, construcció i tractament d’aquestes passeres són aspectes 
rellevants que s’hauran de desenvolupar en els corresponents projectes 
tècnics per tal de poder justificar la seva integració en l’edifici i amb el mínim 
impacte sobre els elements catalogats. En les noves edificacions, les 
passeres hauran de justificar la seva formalització i integració en pro de la 
preservació dels valors patrimonials.

- Es preveu la construcció provisional de la carpa magatzem (actualment 
fora de l’àmbit) en la zona de l’aparcament, i un mòdul de menjador/oficines, 
a l’espai del darrera de l’edifici Sanmartí, en situació provisional mentre no 
es procedeixi a la construcció del nou edifici de serveis. Aquests elements 
hauran de ser desmuntables, procurant minimitzar en el possible es seu 
impacte transitori.

Així mateix, en l’article 16 del PES es regulen les intervencions a realitzar en 
els Béns protegits segons les directrius que es contenen a la normativa i 
fitxes del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa.
Així, es determina que:

A la “Fàbrica de les Puntes” (PEUPM I027) s’han de conservar i mantenir els 
tractaments originals de les façanes (es pot recuperar l’arrebossat) i la 
coberta. Respecte a les obertures es permet l’adequació dels tancaments. 
Es permet la modificació de la distribució interior respectant al màxim 
l’estructura original. Pel que fa a la construcció de les passarel·les elevades, 
caldrà justificar que la proposta formal i constructiva té en consideració els 
elements catalogats de manera que el resultat final s’integri en el conjunt i 
composició de l’edifici protegit.

En l’Annex V s’exposa el model tipus de la passarel·la prevista, amb una 
composició modular i d’estructura metàl·lica lleugera, que recorda les 
passarel·les de les edificacions industrials de mitjans del segle XIX. Pel que 
fa a preservar els elements catalogats de l’edifici Sanmartí, s’han projectat 
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en detall els extrems de la passarel·la, en els punts de recolzament, 
mitjançant uns elements d’unió que formalment desvinculen la passarel·la 
de la façana i posen en valor la construcció de pedra vista i la seva 
composició.

Cal dir que la comissió permanent de patrimoni, en la seva sessió de data 1 
de juliol de 2019, ja va donar conformitat a la consulta prèvia feta en el sentit 
de valorar l’impacte de la construcció d’una passera elevada de connexió de 
l’edifici industrial antic i l’edifici de serveis modern ja que es va valorar que la 
proposta no afectava la qualificació ni els valors reconeguts de l’element 
protegit. Aquesta proposta es va exposar a la Comissió Municipal de 
Patrimoni en el seu format plenari en data 14 de juliol de 2021.

En quant a l’espai exterior es permet la seva modificació i adequació atenent 
a requeriments funcionals i de millor integració en el seu doble context, de 
zona urbana i entorn natural. Tanmateix es defineix l’entorn de protecció de 
forma que la urbanització al voltant de l’edifici no en malmeti la visió de les 
façanes.

Pel que fa a l’ús d’aparcament en superfície de l’espai exterior enfront a 
l’edifici Sanmartí, s’ha valorat la seva idoneïtat respecte a preservar els seus 
valors patrimonials. Així doncs es considera que l’aparcament és compatible 
i coherent amb l’ús que té aquest edifici actualment.

Per altra banda, respecte als Dipòsits nous (PEUPM P035) es té en compte 
la catalogació del dipòsit situat al cantó de ponent per la seva importància 
històrica i artística com a referent de la tipologia dels antics dipòsits de 
l’aigua. Pel que fa a la regulació de les intervencions es remet a les 
prescripcions del PEUPM i a la seva normativa específica. Tanmateix 
s’especifica que només es podrà intervenir en la rehabilitació o millora de les 
façanes i la conservació de les obertures, permetent la modificació del seu 
interior. Respecte a l’exterior, es preveu l’entorn de protecció amb el 
manteniment i millora del seu entorn urbà.

La Comissió Permanent de Patrimoni considera suficients i adequades les 
consideracions contemplades al document en relació a la preservació dels 
elements protegits i dels seus valors patrimonials reconeguts i, per tant, 
acorda donar conformitat al “Pla especial urbanístic de definició i concreció 
de les condicions d'ordenació i edificació de l'estació de tractament d'aigua 
potable (ETAP) a Manresa”, amb el benentès que tots els projectes tècnics 
que es desenvolupin a partir d’aquest pla hauran de ser valorats 
específicament per la comissió en relació a les afectacions als elements 
patrimonials.

I així ho signo als efectes que correspongui,

Mercè Argemí Relat
Tècnica de Patrimoni 


