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1 MEMÒRIA  

1.1  Objecte del present projecte. 

Aquest projecte es redacta per encàrrec de la JUNTA DE COMPENSACIÓ LA DAMA amb NIF
V65262677, representada pel Sr. Dan Núñez Botello com a president de la Junta de 
Compensació, amb DNI número i amb domicili a efectes de notificacions al C/ 
Alfons XII número 9, entresol 1a de Manresa ( Barcelona ) CP. 08241.

OBJECTE DEL PROJECTE:

Pla de Millora Urbana t 010 Dama 
Adreça ILLA ENTRE PLAÇA INFANTS, C/DAMA I FÀBRICA 

L’ANÒNIMA
 núm. / sub parcel·la           -- 

Zona / Barri   BARRI ANTIC   

Població   Codi Postal 08241 

Municipi   MANRESA  Comarca       EL BAGES 

Encàrrec:    PMU ( Pla de millora urbana ) 

PROMOTOR/S: 

Propietat:   JUNTA DE COMPENSACIÓ LA DAMA NIF  V65262677 
Amb domicili a: 

Adreça   C/ ALFONS XII    núm. 9. entresol 1 

Zona / Barri             ---      

Municipi   MANRESA   Codi Postal      08241 

REDACTOR/S: 

PRUNES ARQUITECTES SLPU 
NIF/CIF B-64958556 

Representat per :  

Arquitecte MIQUEL ANGEL PRUNÉS I FEIXAS  NIF  

Adreça PLAÇA FIUS I PALÀ núm. 1, escala esquerra  
2n 2a 

Municipi MANRESA Codi Postal 08241 
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1.2 Àmbit del Pla de Millora Urbana 

El present Pla de Millora Urbana (PMU) desenvolupa el sector de sòl urbà no consolidat 
delimitat al POUM com a “PMUt 010 DAM”. L’àmbit del present PMU compren dues illes 
delimitades al sud pel Carrer de la Dama, a l’oest per la Plaça Infants / Carrer del Carme, al 
nord pel Carrer Llussà i a l’est per la trama urbana de les edificacions existents. El sector del 
PMU presenta una geometria irregular, amb un àmbit travessat pel Carrer de la Dama, que 
delimita les dues illes resultants amb el Carrer Llussà al nord i la Plaça Infants / Carrer del 
Carme a l’oest. 

La superfície de l’àmbit del Pla de Millora Urbana Dama segons la fitxa del POUM és de 
1.862,09 m2. L’any 2.019 s’ha portat a terme un aixecament topogràfic detallat de l’àmbit del 
PMU que ha donat com a resultat una superfície total de 1.863,47 m2. Això suposa un mínim 
increment de 1,38 m2 ( que en percentatge suposa un increment del 0,074 % ). En relació a 
aquest increment, l’article 10 “precisió dels límits” de la Normativa del Pla defineix que en els 
processos de desenvolupament, gestió i execució del POUM els límits de les zones, 
sistemes o àmbits de desenvolupament es poden precisar en el corresponent planejament 
de desenvolupament, sempre que no es produeixin distorsions en la forma dels àmbits ni 
augments o disminucions de superfícies de més del 5%. L’increment considerat correspon a 
les consideracions definides en aquest article i el valor ( 0,074 % ) queda molt per sota del 
màxim previst ( 5% ). 

El present PMU s’ha redactat prenent com a referència el que es defineix pel sector al nou 
topogràfic respecte el que defineix el Pla d’Ordenació Urbana de Manresa (POUM), variació 
que no suposa una variació significativa respecte la superfície definida a la fitxa del POUM. 

1.3 Antecedents 

El Pla General de Manresa, aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, va delimitar en el 
seu moment 19 Plans Especials, per tal de desenvolupar diferents sectors de la ciutat, entre 
el que es trobava el nostre sector com a Pla de Millora Urbana “Pla Especial Dama PE-17”. 

El projecte d’urbanització en l’àmbit del “Pla Especial Dama PE-17” va ser aprovat 
inicialment en virtut de la resolució d’Alcaldia de data 23 de febrer de 2010 i definitivament 
en data 8 d’abril de 2010. 

El projecte de reparcel.lació en l’àmbit del “Pla Especial Dama PE-17” va ser aprovat 
definitivament en virtut de la resolució d’Alcaldia de data 27 de juliol de 2010 (BOP 
14/9/2010).

L’expedient d’operacions judíriques complementaries va ser aprovat en virtut de la Junta de 
Govern Local de data 14 de maig de 2012 (BOP 6/6/2012). 

El Pla d’Ordenació Urbana de Manresa (POUM), aprovat inicialment al Ple de l’Ajuntament 
de Manresa en sessió de 19 de març de 2015, provisionalment en data 30 de març de 2017 i 
definitivament en data 20 de Juliol de 2017, delimita un total de 53 Plans de Millora Urbana 
amb transformació urbana en sòl urbà no consolidat (PMUt) o de millora urbana puntual 
(PMU), entre els que es troba el PMUt 010 Dama, que es correspon al nostre sector. 

En virtut d’aquest POUM, l’Ajuntament va decidir canviar l’ordenació vigent i resulten 
necessaris nous instruments de planejament, gestió i urbanització per al desenvolupament 
de les noves determinacions urbanístiques del POUM. 
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Els objectius del Pla de Millora PMUt 010 Dama definits al POUM son: 

“Crear una plaça pública al carrer de la Dama enfront de l’edifici del Segre. Desenvolupar 
una ordenació de l’espai privat que resolgui l’entrega amb les edificacions existents”. 

Actualment part de l’àmbit del PMU es troba destinat a aparcament públic de rotació. En data 
3 de desembre de 2015 es va signar un contracte de cessió d’ús relatiu de les finques entre 
Altamira Santander Real Estate SA ( actualment amb Landcompany 2020 SL ) i l’Ajuntament 
de Manresa per tal de cedir a l’Ajuntament les finques per a ús exclusiu d’aparcament. En 
aquest contracte s’especifica que la seva duració serà d’un any, prorrogable anualment. 
Aquesta cessió dóna dret a Landcompany 2020 SL a una contraprestació econòmica anual. 

El desenvolupament de la majoria d’aquests sectors es troba actualment en la seva fase 
d’estudi, al tractar-se d’un POUM aprovat molt recentment. Per tant, el present Pla de millora 
urbana Dama serà un dels primers a iniciar el procés de transformació de la ciutat. 

Amb l’aprovació de la LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme (aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010) i d’acord amb l’article 116.4, per al 
desenvolupament de l’esmentat sector de sòl urbà, atès que el planejament urbanístic 
general no conté l’ordenació detallada, cal l’aprovació del present Pla de Millora Urbana. 

Pel que fa als informes necessaris, s’han de sol·licitar informes als següents organismes: 

- Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
- Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
- Departament de Territori i Sostenibilitat. 

1.4 Determinacions del planejament anterior (PG) i del vigent (POUM) 

El Pla General vigent amb anterioritat al POUM va ser objecte d’una refosa del seu text legal 
al novembre del 2015, per tal de recollir una sèrie de modificacions puntuals del planejament 
aprovades. 

El POUM, aprovat en data 20 de Juliol del 2017, defineix el desenvolupament del sector com 
a un Pla de Millora Urbana en sòl urbà no consolidat ( PMUt 010 Dama ). També determina 
per al sector una cessió del 32 % de sòl destinat a sòl públic ( sense previsió d’equipaments 
), restant el 68 % restant del sòl com a aprofitament privat. 

El Programa d’actuació del POUM estableix el desenvolupament del PMUt 010 Dama a 
partir del primer sexenni del Pla d’Ordenació mitjançant la iniciativa privada. Per tant, es pot 
considerar que la formulació del present document serveix per donar compliment a aquesta 
previsió. 

Com a càrregues d’urbanització del sector, es fixa la urbanització del sistema de viari i 
espais lliures que s’hi localitzen, així com les 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. 

En la fitxa del PMUt 010 Dama, inclosa a la secció 2 de les normes urbanístiques del POUM, 
es determina com a objectiu principal crear una plaça pública al carrer de la Dama enfront de 
l’edifici del Segre ( fàbrica l’Anònima ) i desenvolupar una ordenació de l’espai privat que 
resolgui l’entrega amb les edificacions existents a l’entorn. 
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Les edificacions situades a la plaça Infants / Carrer del Carme es troben situades a un nivell 
superior, al voltant de la cota +244.00, amb una planimetria també amb molt poca pendent al 
seu àmbit. La diferència de cota d’aproximadament 2,4/2,5 m entre el nivell de la plaça 
Infants/carrer del Carme i el carrer de la Dama es salva a través del carrer Joc de la Pilota 
de la trama urbana existent ( fora del nostre àmbit ), amb una pendent aproximada del 6 %. 

Finalment, a l’extrem nord de l’àmbit i perpendicular al carrer de la Dama ens trobem el 
carrer Llussà ( també fora del nostre àmbit ), amb una pendent descendent aproximada del 
6/7% respecte la cota del carrer de la Dama. Al creuament amb el carrer de la Dama la cota 
aproximada és +241,72 i al tram final del carrer Llussà en contacte amb l’àmbit del PMU 
Dama i situat aproximadament a 24 ml, és +240.05 m. 

Una de les característiques principals de la topografia de l’àmbit és que, tot i la poca 
diferència de cotes en termes relatius, existeixen dos nivells clarament diferenciats: 

 El nivell superior correspon a l’accés al sector per la plaça Infants, situats al voltant 
de la cota +243,90/+244,00 m. 

 El nivell inferior el configura el carrer de la Dama i l’entorn de la fàbrica l’Anònima, 
on està prevista una plaça pública. Tots aquest espais es situen al voltant de la 
cota +241,50/+240,00 m, en funció de les pendents dels carrers de la Dama i 
Llussà. 

Pel que fa a la comunicació de vianants entre la plaça Infants i el carrer Llussà, on es situa el 
futur equipament de la fàbrica l’Anònima i l’espai públic previst al seu entorn, el desnivell es 
resolt a través del carrer de la Dama, que connecta amb el carrer Joc de la Pilota. Aquest 
carrer del Joc de la Pilota té un desnivell pronunciat amb la plaça Infants que salva la major 
part del desnivell entre els dos nivells principals del sector. 

En el plànol núm. 4 “Estat Actual. Topogràfic del Sector” queda grafiada la topografia dels 
terrenys delimitats. 

1.5.3 Geotècnia 

Segons dades de L’Institut Geològic de Catalunya (ICGC) ens trobem en terrenys de 
margues i gresos del Priabonià Inferior (Pemg). 

1.5.4 Estructura de la propietat 

L’àmbit del PMU Dama inclou 6 finques que corresponien en el seu moment a propietaris 
diferents, L’Ajuntament de Manresa, hereus d’Amelia Courtade, Antonio  i 
Altamira Santander Real Estate S.L ( actualment Landcompany 2020 SL ). 

Aquestes 6 finques es corresponien amb la següent estructura de la propietat: 
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REFERÈNCIA CADASTRAL FINCA REGISTRAL PROPIETARI

2601807DG0220A0001PQ 5.670 LANDCOMPANY 2020, S.L.

2601830DG0220A0001ZQ 5.670 LANDCOMPANY 2020, S.L.

2601818DG0220A0001DQ 2.020 HEREUS AMELIA COURTADE

2601817DG0220A0001RQ 1.843 ANTONIO 

2601829DG0220A0001HQ 51265/51263 AJUNTAMENT MANRESA

2601201DG0220A0001QQ 1.371 LANDCOMPANY 2020, S.L.FINCA nº 6

FINCA nº 1

FINCA nº 2

FINCA nº 3

FINCA nº 4

FINCA nº 5

En relació a aquestes finques i propietats inicials, es produeix la següent cronologia 
d’actuacions:

 A l’Abril del 2.010 el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar definitivament el 
Projecte d’Urbanització del PMU en l’àmbit del PE-17 “Dama”. 

 En data 27 de juliol de 2.010 el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar 
definitivament el Projecte de Reparcel.lació del PMU en l’àmbit del PE-17 “Dama”          
( publicat al BOPB el 14/09/2010 ).

 Posteriorment, en data 14 de maig de 2012, es va aprovar definitivament 
l’Expedient d’Operacions Jurídico-Complementàries al Projecte de Reparcel.lació 
del PMU en l’àmbit del PE-17 “Dama” ( publicat al BOPB el 6/06/2012 ). 

A data d’avui les obres d’urbanització associades al Proj. d’Urb. aprovat al 2.010 no han 
estat executades, tot i que si s’ha portat a terme la inscripció de les finques resultants del 
Proj. de Reparcel.lació aprovat al 2012. Aquesta paralització del sector es deu a 2 motius: 

 Fins a l’any 2018 la Junta de Compensació es trobava inactiva.  
Actualment es troba activa i amb els càrrecs vigents.

 Trobar-se pendent la recepció de la indemnització als propietaris minoritaris del 
sector. No es va realitzar l’acceptació de l’herència, trobant-se la indemnització 
custodiada per l’Ajuntament.  
Actualment ja s’ha recepcionat aquesta indemnització.

Com a resultat, el quadre de finques resultants del Projecte de Reparcel.lació que es va 
aprovar l’any 2010 seria el següent: 

  FINCA REGISTRAL PROPIETARI

ESPAI PÚBLIC 63.737 ESPAI PÚBLIC

UE1 63.731 LANDCOMPANY 2020, S.L.

UE2 63.733 AJUNTAMENT MANRESA

UE3 63.735 LANDCOMPANY 2020, S.L.

FINCA nº 1

FINCA nº 2

FINCA nº 3

FINCA nº 4

Segons l’acta de data 19 de desembre de 2018 de la Junta de Compensació del Pla de 
Millora Urbana “La Dama” i un cop activada novament, els percentatges de titularitat que 
corresponen als propietaris de l’àmbit de planejament, en funció dels coeficients de les 
finques de resultat, són els següents: 

 Altamira Santander Real Estate S.A...........90,8638 % 
 Ajuntament de Manresa............................... 9,1362 % 

Les finques propietat d’Altamira Santander Real Estate S.A. han estat traspassades a 
LANDCOMPANY 2020 SL, amb CIF. número B-88.294.731. 
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1.5.5 Preexistències 

En el plànol núm. 6 “Estat Actual. Usos del sòl, del subsòl i de l’edificació” es grafien els usos 
actuals del sòl, les edificacions incloses en l’àmbit ( i el seu nivell de protecció patrimonial si 
en tenen ), així com altres elements significatius de l’estat actual de l’àmbit. També 
s’inclouen els usos en planta baixa de l’entorn immediat de l’àmbit. 

Edificacions. 

Existeixen edificacions de tipus residencial, actualment sense ús, corresponents als edificis 
plurifamiliars situats als números 5 i 6 de la Plaça Infants, una d’elles es troba enderrocada i 
només conserva la façana principal. La resta de l’àmbit correspon al carrer de la Dama i els 
solar que hi donen accés, actualment lliures d’edificacions ( un d’aquests solars havia estat 
l’antic cinema Goya ) i condicionats actualment com a aparcaments públics de rotació. Als 
solars s’han conservat part dels tancaments perimetrals i s’ha asfaltat i condicionat el seu 
interior per a ús d’estacionament de vehicles. 

Tot l’àmbit d’aquests solars es troba delimitat per les alineacions a vial amb una tanca 
perimetral d’obra i amb dos accessos per vehicles. 

Aparcament públic de rotació. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, dins de l’àmbit del Pla de Millora Urbana s’han 
condicionat de manera provisional dos dels solars propietat de Altamira Santander Real 
Estate SA ( actualment propietat de Landcompany 2020 SL ) com a aparcament públic de 
rotació.

1.5.6 Usos globals 

L’àmbit es caracteritza per l’existència de dues activitats clarament diferenciades: 

Una activitat residencial corresponent a les edificacions situades a la Plaça Infants 5 i 6, tot i 
que actualment es troben desocupades, parcialment enderrocades i sense ús. 

Una segona activitat d’equipaments i serveis corresponents a l’aparcament públic de rotació 
de vehicles privats situada als solars situats a banda i banda del carrer de la Dama, dins de 
l’àmbit del PMU. 

1.5.7 Infraestructures existents 

L’àmbit configura un espai dins del sòl urbà envoltat de carrers i espais urbanitzats, de 
manera que disposa d’infraestructures de servei al voltant, que abastaven els usos existents 
fins al moment del cessament de la seva activitat. 

L’illa disposa de xarxa de sanejament, distribució d’aigua potable, d’enllumenat públic, 
electricitat, gas i telefonia. 

Pel que a la informació de les xarxes d’electricitat, telefonia i gas, aquesta ha estat facilitada 
per les diferents companyies a través de la plataforma Acefat ( infraestructures de serveis 
públics ). 

En relació a les xarxes de sanejament i abastament d’aigües, la informació ha estat facilitada 
directament per l’empresa municipal Aigües de Manresa SA. 

Finalment, la informació de la xarxa d’enllumenat i semaforització ha estat facilitada pels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa. 
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1.6 Justificació de la procedència del Pla de Millora Urbana 

En relació a la normativa del POUM, el desenvolupament del present Pla de Millora Urbana 
permetrà l’ordenació d’un sector de la ciutat ( els terrenys situats a l’entorn del carrer de la 
Dama i de la fàbrica de l’Anònima ) on es preveu el desenvolupament d’un gran espai públic 
urbà i d’equipaments al seu entorn immediat, concretament al PMU Anònima, que 
actualment es troba es procés de transformació.

Es preveu el seu desenvolupament amb un ús global residencial i comercial, disposant el 
sostre d’aprofitament residencial i comercial de manera que es potencií la imatge urbana del 
carrer de la Dama amb una ordenació que resolgui l’entrega amb les edificacions existents i 
al mateix temps amb la creació d’una plaça pública al carrer de la Dama, enfront de l’edifici 
del Segre ( antiga fàbrica l’Anònima ). 

Així mateix, la conveniència del desenvolupament del sector queda justificada per la 
necessitat de disposar de sòl urbà residencial que permeti desenvolupar polítiques 
d’habitatge protegit. 

En relació als articles núm. 3 “Competències”, núm. 12 “Plans de millora urbana” i núm. 20 
“Sistema d’actuació” del POUM aprovat definitivament en data 20 de Juliol de 2017, i d’acord 
amb l’article 101 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme ( text consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 ), s’ha considerat convenient la tramitació del 
present Pla de millora urbana per iniciativa privada. 

En relació amb l’article 102 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme ( text consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 ) i al tractar-se d’un Pla de millora urbana per 
iniciativa privada, a més d’incloure les determinacions establertes per aquesta Llei, el 
present document haurà d’incloure documentació específica referida a: 

 L’estructura de la propietat del sòl afectat. 
 La viabilitat econòmica de la promoció. 
  Els compromisos que s’adquireixen i les garanties de compliment de les obligacions    

contretes.

L’article 82.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme ( text consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012 ), determina que els plans urbanístics derivats s’han de 
formular en el termini que fixi el planejament en el seu programa d’actuació urbanística. En el 
POUM aprovat definitivament en data 20 de Juliol de 2017 es preveu en l’Agenda i avaluació 
econòmica i financera del Pla el desenvolupament del PMUt 010 Dama dins del primer 
sexenni, mitjançant concertació o compensació. Per tant, la tramitació del present pla de 
millora urbana durant el primer sexenni compleix les previsions del POUM. 

1.7 Objectius i criteris del Pla de Millora Urbana 

Els principals objectius que determinen el desenvolupament per iniciativa privada del present 
Pla de millora urbana són el següents: 

1. Disposar el sostre d'aprofitament privat de manera que es pugui crear una plaça 
pública al carrer Dama enfront de l’edifici del Segre. Això permetrà obtenir un espai 
lliure i una millora de l’entorn i de la qualitat urbana d’aquest sector de la ciutat. 
Aquest espai d'ús públic previst davant de l’equipament de la fàbrica l’Anònima tindrà 
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continuïtat amb el gran espai urbà i la reordenació que és previst desenvolupar sobre 
els terrenys del PMU Anònima, situat annex al nostre àmbit. 

2. Situar els nous edificis amb una ordenació que resolgui l’entrega amb les edificacions 
existents, tenint en consideració les preexistències. 

3. Obtenció de sòl per a l’execució d’habitatges de protecció publica amb el 
desenvolupament de polítiques públiques  d’habitatges. 

Els criteris que s’han adoptat per a l’ordenació del sector són els següents: 

1. Ordenació de l’edificació en funció de les característiques de l’entorn en relació a 
l’edificació, la topografia existent, integrant-la en l’espai públic resultant.

2. Ordenació de l’espai públic per donar continuïtat als espais públics i afavorir les 
circulacions i connexions entre l’àmbit del PMU Anònima ( actualment en fase de 
reordenació ) i la futura plaça a preveure al nostre àmbit. 

3. Ordenació del sòl i l’edificació per fomentar la barreja equilibrada entre els habitatges 
de règim lliure i protegit, i també els usos i activitats diferenciats. 

4. Localització dels usos terciaris en els baixos de les edificacions, en relació amb els 
vials existents i també amb el nou espai públic que es generarà.   

5. No incorporar a la proposta a desenvolupar la previsió de servitud de pas per sota del 
carrer Dama, que de forma indicativa planteja la fitxa de l’àmbit al POUM. En el 
planejament vigent amb anterioritat al POUM es va preveure aquesta servitud per 
permetre connectar dos soterranis a banda i banda del carrer de la Dama, però en la 
present proposta aquesta opció es descarta per motius tècnics i econòmics. Seria 
necessari arribar a una cota d’excavació per sota de la cota del clavegueram existent i 
no resulta viable, per la seva dificultat tècnica i el seu cost econòmic, l’execució de 
dues plantes soterrani en un sector envoltat d’edificacions de nucli antic. 

6. Definir els àmbits d’urbanització i de gestió per tal de garantir la correcta execució del 
Pla de millora urbana. 

1.8 Descripció de la proposta 

D’acord amb el que defineix l’article 90.3 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, el present Pla de millora urbana estableix l’ordenació detallada de 
l’àmbit delimitat i contempla les actuacions necessàries, segons correspongui, en relació a la 
rehabilitació de l’edificació existent, la seva substitució, la creació dels nous sistemes 
urbanístics, l’eradicació dels usos que es preveu transformar i les actuacions per a l’execució 
de l’obra urbanitzadora i el seu finançament. 

La proposta d’ordenació dels nous edificis preveu alliberar sòl lliure públic per la creació 
d’una plaça enfront de l’edifici del Segre i assolir una separació adequada entre els volums 
edificats i edificables, amb una correcta orientació i un adequat assolellament de l’espai 
públic i de les edificacions dins de les possibilitats de l’entorn, disposant-se en volums que 
resolguin l’entrega amb les edificacions existents.



PRUNES ARQUITECTES SLPU                                                                                                                                                  societat d’arquitectes 

Pl. Fius i Palà, 1 esc. esquerra 2n 2a – 08240 MANRESA                                                                                                                     938.721.572 

1811_PMU DAMA_TR_V3_SETEMBRE 2022.docx                                                                                                                                              Pàg. 15

Aquest espai d'ús públic resultant al carrer Dama tindrà continuïtat amb el gran espai públic 
que està previst desenvolupar al voltant de l’edifici Segre.  
La proposta es configura a partir d’un entorn i unes preexistències que condicionen de 
manera significativa la solució adoptada, com son la trama urbana i la vialitat preexistents al 
barri antic de Manresa, així com també per la geometria irregular de l’àmbit del sector. 

1.8.1 L’Ordenació de l’espai públic 

L’ordenació de l’espai públic s’ha configurat per donar continuïtat i permetre la relació entre 
la trama urbana existent a l’entorn, fortament consolidada, i la nova plaça pública que es 
preveu al Carrer Dama davant de l’edifici Segre, que està inclòs dins del PMU Anònima on 
està previst portar a terme una reordenació urbana. Per aquest motiu s’ha previst que l’espai 
públic tingui permeabilitat als recorreguts de vianants en sentit nord-sud a traves del Carrer 
Dama, prenent sempre com a punt de referència per aquests recorreguts l’edifici Segre i el 
futur desenvolupament previst d’espai públic al seu voltant. 

Per tant, es pot considerar que l’ordenació de l’espai públic preveu un àmbit molt relacionat 
amb l’actuació prevista al PMU Anònima i amb un eix dels recorreguts de vehicles i vianants 
a través del carrer Dama, que es preveu com el punt de contacte i transició amb la trama 
urbana actual consolidada del barri antic.

D’altra banda, la topografia del carrers existents que delimiten l’àmbit, així com la dels 
terrenys situats al seu interior, també han estat un element decisiu en la formalització de 
l’espai lliure resultant. En relació a l’eix del carrer Dama, la configuració de l’espai urbà 
d’aquest carrer quedarà condicionat a les preexistències i les seves dimensions. 

La configuració d’aquest espai públic de connexió i de relació es complementa amb la 
ubicació d’usos terciaris a les plantes baixes de les edificacions previstes al carrer de la 
Dama ( nivell inferior ) i l’espai comercial amb accés des de la Plaça Infants / Carrer del 
Carme ( nivell superior ), el que generarà una sèrie de fluxos i circulacions que permetran 
enriquir l’ús d’aquests nous espais públics.  

L’espai central de l’àmbit, corresponent a l’espai públic previst davant de l’edifici de 
l’Anònima, adopta una rasant amb una planimetria bàsicament plana, corresponent a la 
rasant del carrer de la Dama al voltant de la cota +241.60 m. La proposta inclou 
l’aprofitament parcial d’aquest espai públic en planta sota rasant per a ús d’aparcament dels 
nous usos residencials previstos, per tal de donar compliment als requisits de la normativa 
vigent en relació a la previsió de places d’aparcament per als usos residencials. 

En relació a la connexió de l’espai de la plaça pública prevista a l’àmbit del PMU la Dama 
amb l’edifici de l’Anònima i l’espai urbà resultant de l’actuació urbana prevista, l’ordenació de 
la proposta potencia la relació entre les actuacions urbanes dels dos PMU, tal i com es 
defineix a la fitxa del POUM. 

1.8.2 L’Ordenació de l’edificació 

L’ordenació de les edificacions previstes té com a objectius establir una ordenació amb 
volumetria específica que resolgui l’entrega amb les edificacions existents i permeti una 
correcta ordenació dels nous edificis. Es preveuen 3 unitats edificatòries ( UE1, UE2 i UE3 ) 
amb orientacions diferenciades en funció de la seva posició. 
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Agafant com a referència el que defineix la fitxa del PMUt 010 Dama al Text Refós del 
POUM, es planteja la següent ordenació a la proposta: 

 Illa entre la plaça Infants i el carrer Dama.  

Es proposa un tractament conjunt de les unitats UE1 i UE2 i l’ocupació en planta baixa per 
a ús comercial ( agafant com a referència la cota de la plaça Infants ) i dos blocs 
residencials de planta baixa, 3 plantes pis i planta àtic a la UE1, aprofitant la planta 
semisoterrada per a ús d’aparcament, així com un petit aprofitament comercial davant de 
l’espai públic resultant al carrer de la Dama. L’ordenació proposada permet resoldre 
l’entrega amb les edificacions existents a l’illa. 

Per a la regulació de l’edificació s’ha definit la clau de ordenació de volums 1.5, amb la sub 
clau “1.5.pe” ordenació de volums especials destinat en part a habitatge de protecció, per tal 
de recollir normativament la formalització de la proposta. 

 Illa entre el carrer Dama i el carrer Llussà  

Es proposa l’ocupació en un bloc ( UE 3 ) en planta baixa per a ús comercial, alliberant el 
màxim d’espai possible per la plaça prevista davant de l’edifici de l’Anònima al carrer de la 
Dama. En relació a les plantes pis, es preveuen per a ús residencial, amb alçades 
variables des de planta baixa i 2 plantes pis, fins a planta baixa i 4 plantes pis i àtic, per 
adaptar-se a l’entorn urbà. 

L’ordenació proposada permet resoldre el trobament amb les edificacions existents a l’entorn 
urbà ja consolidat i la creació d’una plaça pública al carrer de la Dama enfront de l’edifici de 
l’Anònima. Les edificacions proposades tenen alçades variables per tal d’integrar-se tot el 
possible amb la trama urbana existent i al mateix temps per permetre el desenvolupament 
residencial previst.

Les alçades previstes al sector es fixen entre un mínim de planta baixa i 2 plantes pis fins a 
un màxim de planta baixa, 4 plantes pis i àtic. Per a la regulació de l’edificació s’ha definit la 
clau de ordenació de volums 1.5. 

Per assegurar la qualitat de l’espai públic del sector i al mateix temps compatibilitzar-ho amb 
les exigències de la normativa sectorial en funció de les places d’aparcament a preveure, 
s’han regulat el nombre d’accessos rodats a les diferents unitats d’edificació i usos previstos, 
per tal de limitar les interferències de pas de vehicles i mercaderies sobre les voreres. 

La regulació de les zones previstes estableix una densitat màxima per a cada zona i per 
cadascuna de les unitats d’edificació previstes fins arribar al màxim dels 19 habitatges 
permesos al sector (densitat prevista 100 hab/ha). Per determinar el nombre màxim 
d’habitatges assignats a cada unitat d’edificació s’estableix una mitjana de superfície 
construïda de 90 m2 de sostre construït per als habitatges de protecció i de 100 m2 per als 
habitatges de renda lliure. Aplicant aquest criteri, el màxim d’habitatges previstos al sector 
estaria al voltant de 19 unitats i permetria ajustar el nombre d’habitatges protegits a les 
necessitats d’habitatges de mides més reduïdes per fer-los més assequibles. El fet de no 
esgotar la densitat màxima permesa al sector també donaria flexibilitat a l’hora de 
desenvolupar l’habitatge lliure.

En relació a l’habitatge protegit, s’ha previst la seva ubicació de manera agrupada respecte 
els de règim lliure a la UE2, que es preveu desenvolupar conjuntament amb la UE1. 
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Per tal de fomentar l’activitat comercial i afavorir la barreja d’usos i les relacions socials s’ha 
establert normativament la ubicació dels usos terciaris com a únics permesos a les plantes 
baixes de les edificacions.

1.8.3 Característiques de la urbanització 

El projecte d’urbanització haurà de definir les obres a desenvolupar per executar la 
urbanització dels sistemes viari i d’espais lliures que el present PMU planteja, atenent tant a 
les característiques específiques proposades pel sector com també als criteris generals 
d’espai públic establerts per al conjunt de la ciutat. 

En la proposta indicativa de l’espai públic previst al present document, es planteja una 
continuïtat de circulacions entre la vialitat, els espais públics i l’espai públic a executar a 
l’àmbit de l’antiga fàbrica l’Anònima. La definició de l’espai públic es concretarà al projecte 
d’urbanització, la definició de l’espai públic que s’incorpora al plànol número 18 del present 
projecte és només indicativa. 

En relació a la vialitat existent, es mantenen la calçada i les voreres actuals del vials que 
defineixen l’àmbit ( Plaça Infants, Carrer Dama i Carrer Llussà ), amb les següents 
consideracions: 

 Plaça Infants: Es mantindrà la vorera actual, tot i que serà necessari retirar els 
elements de mobiliari urbà situats davant de la façana de les noves edificacions, 
per permetre l’accés comercial en planta baixa.

 Carrer Dama: Es mantindrà la vorera actual ampliant la seva dimensió a l’àmbit 
situat davant de l’edifici Segre per tal de crear una plaça pública amb la tipologia 
urbana prevista per l’Ajuntament al casc antic, incloent una zona arbrada a l’extrem 
est situat al carrer Llussà. 

 Carrer Llussà: es preveu mantenir el traçat del carrer i la vorera actual (aquest 
carrer es troba fora de l’àmbit del PMU) integrant el nou espai públic resultant amb 
elements arquitectònics que permetin salvar els desnivells que es puguin preveure 
entre la nova urbanització i aquest carrer. 

En aquest sentit, caldrà preveure que l’adaptació de les noves voreres a la calçada existent 
pot requerir un cert arranjament d’aquestes i a les voreres que es conservin s’haurà de 
preveure el pas de les noves xarxes d’abastament de serveis. 

L’espai públic de la plataforma on es preveu la nova plaça pública davant de l’edifici Segre 
es proposa com a una gran espai pavimentat, i en contraposició a aquest espai, es preveu 
una zona verda amb un tractament més naturalitzat al límit entre el carrer Llussà i les 
mitgeres de les edificacions existents. 

L’enllumenat es proposa des de la vialitat existent amb una xarxa lineal a les voreres i a la 
resta de l’espai públic amb lluminàries puntuals de configuració dispersa. 

1.8.4 Xarxes de serveis 

Pel que fa a les xarxes de serveis, el projecte d’urbanització les concretarà amb detall 
seguint els esquemes que es plantegen en el plànol núm. 20.1 “Proposta d’Urbanització. 
Esquema de xarxes“. 
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Donat que la vialitat que envolta el sector actualment ja disposa de xarxes de distribució dels 
serveis, la nova urbanització haurà de preveure l’ampliació i arranjament d’aquestes xarxes 
per tal de garantir el subministrament de les noves edificacions. 

En relació a la xarxa de subministrament elèctric s’haurà de preveure una nova estació 
transformadora situada dins de l’àmbit amb accés pel carrer de la Dama, segons projecte 
redactat per Endesa l’any 2019 en funció de la previsió de potència sol·licitada de 492,02 kw. 

1.9 Consulta formulada per la Junta de Compensació de la Dama a la Comissió de 
Territori de Catalunya sobre la interpretació de l'article 35.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, en ocasió de l'entrada en vigor d'un nou POUM. 

La Junta de la Dama va presentar davant de la Comissió de Territori de Catalunya, en data 
21 d’abril de 2022, un sol·licitud per a la interpretació de l’article 35.2 del Decret Legislatiu 
1/2010 a l’empara del que disposa la nova redacció de l’article 17 de la mateixa disposició, 
atès que en el supòsit de l’entrada en vigor d’un nou POUM – que comporta la derogació 
expressa del planejament anterior i la revisió completa del sistema d’espais lliures del 
palnejament – hi ha dubtes interpretatius raonables sobre els termes comparatius. 

La consulta formulada per la Junta  a la Comissió de Territori de Catalunya planteja la 
resolució dels dubtes interpretatius següents: 

1. Si la remissió al planejament anterior continguda en l’article 35.2 del Decret Legislatiu 

1/2010 resulta d’aplicació en els supòsits dels nous sistemes urbanístics ordenats per 

un nou POUM, que comporta la revisió del planejament anterior i la seva derogació i de 

les quals pot inferir-se que el planejament anterior no seria un terme comparatiu 

raonable (per la pròpia naturalesa jurídica de la revisió del planejament). 

2. Vist que l’article 35.2 del Decret Legislatiu 1/2010 no regula la quantificació de 

l’excés dels nous sistemes urbanístics sobre els estàndards mínims de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, si la comparativa ha der ser, o bé, pot ser entre el 

sistema d’espais lliures definit en la fitxa normativa del POUM per al PMU t i els 

estàndards mínims establerts en la Llei d’Urbanisme de Catalunya, a l’hora de calcular 

si el nou pla disposa o no l’ordenació de nous espais lliures. 

3. Si l’establiment d’un aprofitament privatiu del subsòl en un sistema d’espais lliures 

destinat als aparcaments d’una nova promoció d’habitatges (UE1, UE2 i UE3) –

inclosa en un sector de planejament derivat en el qual hi ha la reserva del 30% 

d’habitatges de protecció oficial - encaixaria amb la interpretació favorable a 

l’admissió d’aquest aprofitament privatiu en el subsòl d’un sistema d’espais lliures. 

Els serveis tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central han emès 
l’informe de data 5 d’agost de 2022 sobre la qüestió interpretativa plantejada per la Junta de 
la Dama i resta pendent la seva resolució per part de l’òrgan competent. 

El resultat de la consulta que fixi la Comissió de Territori de Catalunya pot comportar, en el 
seu moment, la modificació de la redacció de l'articulat del Pla de Millora Urbana de 
transformació.
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1.10 Informe mediambiental 

L’àmbit del PMU es troba ocupat, per una banda per dues edificacions residencials amb 
façana a la plaça Infants ( actualment totes dues sense ús ) i per l’altre per solars 
condicionats com a aparcaments públics de rotació. 

L’ordenació proposada preveu nous usos residencials, amb previsió d’usos terciaris a les 
plantes baixes i semisoterrani, el que suposa una millora en les condicions ambientals de 
l’entorn respecte el punt de partida dels usos actuals. 

Per la formalització de l’ordenació s’han estudiat diverses propostes, però finalment els 
condicionants de l’entorn, l’entrega amb els edificis existents i la integració de la futura plaça 
pública davant de l’edifici del Segre, no han permès obtenir propostes molt diverses. La 
relació de les noves edificacions amb l’entorn ja edificat i la previsió d’una permeabilitat i 
relació fluida amb la nova plaça pública i l’espai a desenvolupar al voltant de la fàbrica 
l’Anònima, han condicionat de manera determinant la proposta d’ordenació final.

L’ordenació en illa tancada no ha estat mai objecte d’estudi, ja que ha estat la voluntat de la 
proposta la creació de espais lliures d’ús públics de dimensions suficients i de dotar a les 
edificacions residencials de la millor orientació possible en relació a l’assolellament i la 
salubritat dels habitatges. 

L’ordenació en unes alçades considerablement per sobre de les edificacions veïnes ha estat 
també desestimada, al considerar que podia tenir un impacte negatiu respecte la percepció 
visual de l’entorn, tot i afectar mínimament a l’assolellament de les edificacions existents.

En la proposta finalment escollida s’ha optat per una solució més integrada amb l’entorn urbà 
consolidat, amb la creació d’una plaça pública davant de l’edifici Segre. Per tant, les 
principals mesures correctores que s’han tingut en consideració en el present Pla de Millora 
Urbana “Dama” per tal d’avançar cap a una forma de desenvolupament urbà més sostenible 
mediambientalment són les següents: 

1. L’ordenació del sector es defineix a partir de la creació d’un espai públic de relació 
amb el carrer Dama davant de l’edifici Segre. Aquest espai públic es configurarà de 
manera que també es relacionarà amb l’espai públic del futur PMU “Anònima”, a 
desenvolupar en els terrenys ocupats actualment per l’edifici Segre. 

2. L’espai públic proposat s’ha dimensionat per prioritzar els espais destinats als 
desplaçaments a peu de les persones. Es preveu una adaptació de la topografia 
actual per tal de permetre els recorreguts longitudinals a través del nou espai públic 
resultant, per tal de poder connectar la xarxa urbana actual amb els futurs 
creixements a l’àmbit del PMU “Anònima”. Està prevista la creació d’una franja 
arbrada.

3. En la formalització de la proposta orientativa de l’espai públic resultant del 
desenvolupament del sector s’han tingut en consideració criteris d’adaptació a la 
topografia existent per tal de minimitzar els moviments de terres. 

4. L’ordenació dels blocs prevista per desenvolupar l’edificació permet, per una banda, 
integrar els edificis en la trama urbana consolidada i per l’altre la creació d’un nou 
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espai públic pel barri antic davant de l’edifici Segre. S’incorporen una sèrie 
d’alineacions diverses a les façanes per tal d’integrar-se dins de l’espai públic previst. 

5. Les determinacions adoptades en l’ordenació de l’edificació, dins de les limitacions 
imposades per un entorn urbà fortament consolidat, permeten assolir unes correctes 
condicions ambientals entre les edificacions del sector i també respecte el seu entorn 
immediat. Els tres blocs resultants de l’ordenació queden suficientment separats 
entre ells, generant espais d’entrada de llum i de ventilació. 

6. Pel que fa al cicle de l’aigua, es preveu l’execució de xarxa separativa de 
clavegueram. Al mateix temps, al projecte s’adoptaran mesures que permetin infiltrar 
el màxim d’aigua possible al subsòl que no es troba ocupat per l’edificació en planta 
soterrani, augmentant el nivell hídric i reduint tot el que sigui possible l’aigua pluvial 
canalitzada. Es preveu també que les voreres puguin disposar d’una franja continua 
drenant on es plantin els arbres, per tal de recollir l’aigua de pluja de la vorera i 
augmentar la irrigació de l’arbrat dels carrers. 

7. S’han adoptat mesures per al foment de l’habitatge sostenible, preveient paràmetres 
d’ordenació per a les energies renovables, que es situaran a les cobertes de les 
noves edificacions previstes. 

8. El projecte d’urbanització establirà les mesures adoptades per reduir la contaminació 
lumínica i afavorir l’estalvi energètic, amb solucions com l’enllumenat amb làmpades 
de leds o de sodi a alta pressió, que són més eficients i emeten en una franja menor 
de l’espectre de llum. També es tindrà en consideració la col·locació de l’enllumenat 
optimitzant la orientació del feix de llum respecte l’espai públic resultant i la seva 
comptabilització amb l’enllumenat existent a l’entorn per evitar duplicitats. 

1.11 Mesures de sostenibilitat adoptades en relació a la mobilitat 

L’àmbit delimitat del PMUt 010 Dama es troba situat en un entorn de sòl urbà fortament 
consolidat, configurat per una vialitat existent i uns espais públics ( aparcaments públics de 
rotació ) actualment en funcionament de manera provisional fins al desenvolupament 
urbanístic previst. El carrer de la Dama, vial inclòs dins de l’àmbit, té una intensitat de trànsit 
moderada i per tant, en la proposta es promourà una millor mobilitat de vianants i bicicletes 
dins del seu àmbit i es prioritzarà l’ús pels vianants de l’espai públic. A la proposta del 
present Pla de Millora s’han tingut en consideració les següents mesures: 

1. La vialitat dins de l’àmbit s’ha dimensionat de manera que permeti un pas còmode 
per als vianants, dins de les limitacions de la trama del barri antic. A la proposta s’ha 
previst una plaça pública, davant de l’edifici Segre, que donarà continuïtat al carrer 
Dama en tot el seu recorregut dins de l’àmbit del PMU. D’aquesta manera les noves 
voreres tindran una amplada major a l’àmbit del PMU i permetrà assolir un pas més 
còmode que a l’actualitat. També s’ha previst un enjardinament de part del nou espai 
públic resultant. 

2. Pel que fa al transport col·lectiu, al voltant de l’àmbit trobem diverses parades de 
d’autobusos urbans i també d’autobusos interurbans, fet que garanteix una bona 
comunicació amb la comarca i la resta de la província. Pel que fa a les xarxes 
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d’autobús interurbà, a l’oest i properes a l’àmbit trobem dues parades, la parada 
“Mercat Puigmercadal” i “Pl. Sant Domènec” que donem servei a les línies de L1, L4 i 
L5. Una mica mes allunyades ( 300-400 m) ens trobem altres parades com “Guimerà” 
o “Pompeu Fabra” que donen també accés a les línies L2 i L3, fet que es considera 
suficient per donar servei al nou sector. No es proposa cap afectació a la xarxa de 
transport col·lectiu. 

3. En relació a l’aparcament en l’espai públic, es preveu mantenir la situació actual. Al 
tractar-se de vials estrets, d’un sentit de circulació o de poc trànsit, actualment no 
està permès l’aparcament al Carrer de la Dama ni a l’àmbit del sector a la Plaça 
Infants, i només es permet al carrer de Llussà, fora de l’àmbit. S’estableix una 
previsió mínima d’aparcament en l’edificació tant pels habitatges com per l’activitat 
comercial prevista. 

4. Per tal de limitar les interferències que suposen els accessos rodats als aparcaments 
per les circulacions de vianants, s’ha limitat el nombre i la disposició d’aquests 
accessos. En la proposta es preveuen dos accessos, el primer per als aparcaments 
dels usos residencials i comercials de les UE1 i UE2 situat en planta 
baixa/semisoterrani al carrer Dama i el segon situat també al mateix carrer Dama en 
planta soterrani, per a ús residencial de la UE3. 

En compliment del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada, que desenvolupa la Llei 9/2003 de 13 de juny de 
Mobilitat, s’adjunta en els capítols núm. 9 i 10 de la present memòria l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada, amb l’objectiu d’avaluar l’increment potencial de desplaçaments 
que implica el desenvolupament del present PMU i valorar la viabilitat de les mesures 
proposades.

Aquest estudi de la mobilitat també s’inclou en aplicació del que defineix l’article 70 “Plans 
de Millora Urbana” del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, on es defineix que en compliment 
de l’article 66 de la mateixa Llei, és necessària la justificació de que es compleixen les 
determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible. 

1.12 Memòria social 

Un dels objectius del present PMU és obtenir sòl per a l’execució d’habitatges de protecció 
pública, desenvolupant les polítiques públiques d’habitatge. 

En aquest sentit, i d’acord amb l’article 57 “ Plans d’ordenació urbanística municipal” del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme en el seu punt 3, el present PMU reservarà per a la construcció 
d’habitatges de pública “...sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la 
memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a 
l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, 
un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 
general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a 
equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres 
formes de cessió d’ús.”. 

En aplicació d’aquest article, el present Pla de millora urbanística reserva per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública el 30% dels sostre que es qualifica per a l’ús 
residencial, del qual el 20% es destinarà a habitatges amb protecció oficial de règim general i 
el 10% restant a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
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La previsió a nivell municipal es concentra en els sectors de creixement i de transformació 
de la ciutat, on es preveuen importants reserves d’habitatge protegit, com el Tossal del 
Cigalons a l’oest, la Parada al nord, la Sagrada Família, el Sector Est que constitueix una 
Àrea Residencial Estratègica (ARE) a l’est i finalment els sectors de transformació del Nucli 
Antic, com és el nostre àmbit.

Amb tot això, es considera que l’execució de l’habitatge protegit previst en aquesta àrea 
central de la ciutat, suposarà un increment de la oferta d’habitatge accessible als ciutadans 
amb més dificultats i que amb aquesta previsió d’habitatge social dins del sector s’afavoreix 
una barreja entre l’habitatge de renda lliure i el protegit, possibilitant una integració i relació 
entre diferents estrats socials. 

En el present PMU s’inclouen una sèrie de criteris per tal d’assolir unes condicions socials 
adients per al nou sector i que al mateix temps permetin millorar les del teixit existent: 

1. Recorreguts de vianants. Els nous recorreguts de l’espai públic resultant afavoriran 
la cohesió social al crear espais de relació i facilitar l’accés als nous usos terciaris 
previstos, així com al futur espai públic previst a l’entorn de l’antiga fàbrica 
l’Anònima. 

2. Barreja d’usos en l’edificació. Es preveu que part de les plantes baixes  es destinin 
a usos terciaris, per afavorir la creació d’espais de convivència i les relacions 
socials. Per assolir aquest objectiu, la densitat màxima d’habitatges assignada a 
cadascuna de les dues unitats d’edificació ha d’assegurar que es destinin les 
plantes baixes de l’edificació a activitats comercials i de serveis. Això permetrà 
reforçar i consolidar la diversitat de residència i activitats que ja existeix en aquest 
sector de la ciutat. 

3. En relació al 30% d’habitatges de protecció pública, es preveu que el 20% es 
destini a habitatge de protecció pública i el 10% restant a habitatge concertat. 

En relació a la possible incidència del desenvolupament del Pla de Millora en els usos 
residencials preexistents que defineix l’article 91.3 del decret 305/2006 de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’ha d’indicar que aquesta no es 
considera significativa. 

Tal i com es pot veure a l’apartat 1.5.6. Estat actual. Usos Globals dels present document i 
en el plànol núm. 6 “Estat actual. Usos del sòl, subsòl i de l’edificació”, actualment no hi ha 
cap habitatge en ús dins de l’àmbit del sector i la única activitat en funcionament és 
l’aparcament de rotació. En aquest sentit, es considera per tant que no és necessari fer 
efectiu el dret de re-allotjament de les persones afectades que preveu l’article 120 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme.

1.13 Àmbits de gestió 

1.13.1 Divisió Poligonal 

Per al desenvolupament del Pla de millora urbana s’ha definit un sol polígon d’actuació. 
Aquest polígon coincideix amb l'àmbit del Pla de millora urbana. 
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1.13.2 Sols de cessió obligatòria i gratuïta 

Serà de cessió gratuïta, d’acord amb l’article 43 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, text 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, el sòl necessari per a edificar 
el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant 
fixarà l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el procés de 
reparcel·lació.

Seran de cessió gratuïta i obligatòria tots els sistemes delimitats en l’àmbit del Pla de millora 
urbana, d’acord amb l’article 44 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, text consolidat amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, i també amb l’article 42 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 de data 18 de juliol de 2006. 

1.14 Obres d’urbanització 

Les obres d’urbanització del sector del Pla de Millora Urbana “Dama” abastaran els sòls 
qualificats com a viari i espais lliures establerts en els plànols d’ordenació. Les obres 
d’urbanització també inclouran la urbanització de porcions de sòl situades fora de l’àmbit, 
sempre que siguin necessàries per enllaçar amb la urbanització existent o que permetin refer 
la urbanització en aquells trams on caldrà connectar o traslladar xarxes de serveis i 
exclouran aquelles porcions de sòl situades dins de l’àmbit que no sigui necessari 
transformar. 

L’àmbit d’urbanització que anirà a càrrec del Pla de millora urbana queda reflectit en el plànol
núm. 21.2 “Proposta d’urbanització. Actuacions previstes dins i fora d’àmbit”.

Les obres d’urbanització del sector inclouran la connexió de les xarxes de servei fins a les 
existents.

Per al desenvolupament del present Pla de millora urbana també caldrà preveure com a 
despeses d’urbanització l’enderrocament de les construccions existents. 

D’acord amb l’article 16 de la Ley 8/2007 del Suelo i amb l’article 46 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
l’administració actuant no participa de les càrregues d’urbanització derivades de la cessió del 
10% de l’aprofitament urbanístic. 

1.15 Sistema d’actuació 

El nou POUM de Manresa, aprovat inicialment el 19 de març de 2015, provisionalment en 
data 31 de març de 2017 i definitivament en data 20 de Juliol de 2017, preveu al seu article 
núm. 255. Tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans de millora urbana que en la seva 
documentació s’incorpora una fitxa normativa per a cadascun dels plans de millora on es 
defineixen els paràmetres de gestió.

En la fitxa corresponent al PMUt 010 “Dama” es preveu l’execució pel sistema d'actuació de 
reparcel·lació dins les modalitats d'iniciativa privada previstes per la legislació urbanística 
vigent, ja sigui per compensació o concertació.  
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Per tant, en el present Pla de millora urbana es preveu el desenvolupament mitjançant 
iniciativa privada amb reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

En relació al pla d’etapes, es preveu que aquest àmbit es desenvolupi dins del primer 
sexenni del Pla d’ordenació. 

Manresa, Setembre de 2022 

Per l’equip redactor               Per la propietat

Miquel Àngel Prunés i Feixas
PRUNÉS ARQUITECTES SLP                      JUNTA DE COMPENSACIÓ LA DAMA 

PRUNES 
FEIXAS 
MIQUEL 
ANGEL - 

Firmado digitalmente por 
PRUNES FEIXAS MIQUEL 
ANGEL -  
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-3930783
5F, givenName=MIQUEL 
ANGEL, sn=PRUNES FEIXAS, 
cn=PRUNES FEIXAS  

 
02:59 

+02'00'

D DAN 
NUÑEZ (R: 
V6526267
7)

Firmado digitalmente por 
D DAN NUÑEZ (R: 

V65262677) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/
PUESTO 1/40718/22082022102435, 
serialNumber=IDCES , 
givenName=DAN, sn=NUÑEZ 
BOTELLO, cn= D DAN 
NUÑEZ (R: V65262677), 
2.5.4.97=VATES-V65262677, 
o=JUNTA COMPENSACION DEL PLA 
DE MILLORA URBANA - PLA 
ESPECIAL LA DAMA DEL PE17, c=ES 
Fecha: 2022.10.05 11:03:31 +02'00'



PRUNES ARQUITECTES SLPU                                                                                                                                                  societat d’arquitectes 

Pl. Fius i Palà, 1 esc. esquerra 2n 2a – 08240 MANRESA                                                                                                                     938.721.572 

1811_PMU DAMA_TR_V3_SETEMBRE 2022.docx                                                                                                                                              Pàg. 26

2 TAULES DE DADES 

TAULA COMPARATIVA DE SUPERFICIES I ESTÀNDARS ( superfície fitxa POUM i superfície gràfica POUM ) 

1.862,09 m 2 100% 1.863,47 m2 100%

595,87 m 2 32% 596,31 m2 32%

VIARI 186,21 m2 10% 186,35 m2 10%

ESPAIS LLIURES 409,66 m2 22% 409,96 m2 22%

EQUIPAMENTS 0,00 m2 0% 0,00 m2 0%

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT 1.266,22 m 2 68% 1.267,16 m2 68%

SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 3.035,21 m 2 100% 3.037,46 m2 100%

ÚS RESIDENCIAL 1.750,36 m2 57,7% 1.751,66 m2 57,7%

ALTRES USOS 1.284,84 m2 42,3% 1.285,79 m2 42,3%

EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 1,63 m2st/m2s 1,63 m2st/m2s

ÚS RESIDENCIAL 0,94 m2st/m2s 0,94 m2st/m2s

ALTRES USOS 0,69 m2st/m2s 0,69 m2st/m2s

DENSITAT D'HABITATGES 100 hab/ha 100 hab/ha

NOMBRE D'HABITATGES 19 unitats 19 unitats

MÍNIM HABITATGES HPO 6 unitats 6 unitats

MÀXIM HABITATGES RENDA LLIURE 13 unitats 13 unitats

SUPERFÍCIE TOTAL

SÒL PÚBLIC

FITXA POUM PLA DE MILLORA URBANA 

(PMUt 010)
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TAULA DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLA DE MILLORA URBANA 

1.863,47 m2 100%

596,31 m2 32%

VIARI 186,35 m2 10%

ESPAIS LLIURES 409,96 m2 22%

EQUIPAMENTS 0,00 m2 0%

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT 1.267,16 m2 68%

SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 3.037,46 m2 100%

ÚS RESIDENCIAL 1.751,66 m2 57,7%

LLIURE 1.226,16 m2 40,4%

HPO GENERAL 350,33 m2 11,5%

HPO CONCERTAT 175,17 m2 5,8%

ALTRES USOS 1.285,79 m2 42,3%

EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 1,63 m2st/m2s

RESIDENCIAL 0,94 m2st/m2s

ALTRES USOS 0,69 m2st/m2s

DENSITAT MÀXIMA DE VIVENDES 100 hab/ha 19 habitatges

SISTEMA D'ACTUACIÓ Reparcel.lació per compensació

OBJECTIUS

CÀRREGUES URBANÍSTIQUES El desenvolupament del sector comportarà les següents càrregues d'urbanització:
                           1. Dels sistemes adscrits al sector

                           2. De la correcta connexió del sector amb els sistemes 
                               viaris externs

                           3. De la correcta connexió amb les companyies subm.
                              que en garanteixin el servei de les diferents xarxes.

                           4. De la implantació del transport públic d'acord amb el decret 
                              3/2012 del Text refós de la Llei d'Urbanisme
D’acord amb l’article 16 de la Ley 8/2007 de Suelo i amb l’article 46 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012,
l’administració actuant no participa de les càrregues d’urbanització derivades de la
cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.

SUPERFÍCIE TOTAL

SÒL PÚBLIC

Crear una plaça pública al carrer de la Dama enfront de l'edifici del Segre

Desenvolupar una ordenació de l'espai privat que resolgui l'entrega amb les edificacions 
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TAULA DE CARACTERÍSTIQUES POLIGON 1 ACTUACIÓ

1.863,47 m2 100,0%

596,31 m2 32,0%

VIARI 186,35 m2 10,0%

ESPAIS LLIURES 409,96 m2 22,0%

EQUIPAMENTS 0,00 m2 0,0%

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT 1.267,16 m2 68,0%

SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 3.037,46 m2 100,0%

ÚS RESIDENCIAL 1.751,66 m2 57,7%

LLIURE 1.226,16 40,4%

HPO GENERAL 350,33 11,5%

HPO CONCERTAT 175,17 5,8%

ALTRES USOS 1.285,79 m2 42,3%

NOMBRE MÀXIM D'HABITATGES 19 habitatges  

POLIGON 1 PMUt 011 DAMA

SUPERFÍCIE TOTAL

SÒL PÚBLIC

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL PRIVAT 

superficie sòl privat sostre nombre màxim d'habitatges

1.267,16 m2 3.037,46 m2 19

1.267,16 m2 3.037,46 m2 19

POLÍGON 1

TOTAL

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES ZONIFICACIÓ 

sistemes superficie sòl (m2) percentatge (%)

 DE COMUNICACIÓ 186,35 10%

a2 itineraris de vianants  

 ESPAIS LLIURES 409,96 22%

D.3 places i jardins urbans  

 TOTAL SISTEMES 596,31 32%

zones superficie sòl (m2) percentatge (%)

  1267,16 68%

1.5/1.5d.pe zona ordenació en volums especials  

 TOTAL ZONES 1.267,16 68%

1.863,47 100%TOTAL ÀMBIT DE PLANEJAMENT

TAULA DE CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL PRIVAT SEGONS ZONIFICACIÓ 

superficie sòl privat edificabilitat (m2)

1.267,16 m2 3.037,46 m2

1.267,16 m2 3.037,46 m2

ZONA RESIDENCIAL EN ORDENACIÓ DE VOLUMS 1.5/1.5d.pe

TOTAL
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TAULA D’EDIFICABILITATS I NOMBRE D’HABITATGES PER UNITAT D’EDIFICACIÓ 

unitat mínima d'edificació clau

UE 1 1.5d.pe 391,10

UE 2 1.5d.pe 525,76

UE 3 1.5 834,80

1.751,66 1.751,66
0,94 0,94

TOTAL ÀMBIT DE PLANEJAMENT

edif. Residencial 
màx. sobre rasant 

edif. màx. total 

(m2)

1.751,66

unitat mínima d'edificació clau

UE 1 1.5d.pe 871,53 391,10 lliure 3,00

UE 2 1.5d.pe 128,66 525,76 hpo 6,00

UE 3 1.5 285,60 834,80 lliure 10,00

1.285,79 0,00 1.751,66 3.037,45
0,69 0,00 0,94 1,63

sostre altres usos 

sobre rasant (m2)

TOTAL ÀMBIT DE PLANEJAMENT 19

3.037,450,00

nombre màx. 

d'habitatges

règim 

habitatge

sostre 

màxim (m2)

edif. Residencial 
màx. sobre rasant 

sostre altres usos 

sota rasant (m2)

TAULES DE DISTRIBUCIÓ SOSTRE SEGONS ÚS 

sostre m2 % total

ÚS RESIDENCIAL 1.751,66 m2 57,7%

1.226,16 m2 70,0% 40,4% 13

HABITATGE DE PROTECCIÓ 525,50 m2 30,0% 17,3%

RÈGIM GENERAL 350,33 m2  66,7% 4

RÈGIM CONCERTAT 175,17 m2  33,3%  2

COMERCIAL / SERVEIS 1.285,79 m2 42,3% 42,3%

TOTAL 3.037,46 m2 100,0% 100% 100% 100% 19

HABITATGE LLIURE

residencial / 

terciari %

% sostre 

residencial

% habitatge 

protecció

nombre 

d'habitatges

TAULA PREVISIÓ MÍNIMA D’APARCAMENTS EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL 

VEHICLES TIPUS TURISME I MOTOCICLETES 

TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA DE VEHICLES TIPUS TURISME EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL POUM ( ESTIMACIÓ )

clau

sostre 
terciari 

(m2)

sostre 
residencial 

(m2)

nombre 
màxim 

d'habitatges

previsió 
mínima 

d'aparcament

UE 1.5d  1.751,66 13 superficie habitatges 90-120 m2 1,5 plaça per habitatge 20
6 superficie habitatges < 90 m2 1 plaça per habitatge 6

1.5 800,00 1 plaça per cada 50 m2 16

TOTAL 42

Nota: la previsió definitiva de places d’aparcament s’ajustarà a la normativa vigent aplicable segons les condicions reals de l’edificació. 
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TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA D'APARCAMENT DE VEHICLES EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL DECRET 344/2006

sostre 
residencial 

(m2)

nombre 
màxim 

d'habitatges
previsió mínima 
d'aparcament

Turismes 1.751,66 19  1 plaça per cada 100 m2 18
o o

1 plaça per habitatge 19

Motocicletes 1.751,66 19 1 plaça per cada 200 m2 9
o o

0,5 plaça per habitatge 10

Nota: la previsió definitiva de places d’aparcament s’ajustarà a la normativa vigent aplicable segons les condicions reals de l’edificació. 

BICICLETES 

TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA D'APARCAMENT DE BICICLETES EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL DECRET 344/2006

sostre 
residencial 

(m2)
sostre 

terciari (m2) nombre màxim d'habitatges
previsió mínima 
d'aparcament

UE 1 391,10  3 2 plaça per cada 100 m2 8
o o

2 plaça per habitatge 6

UE 2 525,76  6 2 plaça per cada 100 m2 11
o o

2 plaça per habitatge 12

UE 3 834,80  10 2 plaça per cada 100 m2 17
o o

2 plaça per habitatge 20

1.751,66 0,00 19 26

TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA D'APARCAMENT DE BICICLETES EN SISTEMES DECRET 344/2006

espais 
lliures equipaments  

previsió mínima 
d'aparcament

SISTEMES 409,96 0,00 1 plaça per cada 100 m2 4

Nota: la previsió definitiva de places d’aparcament s’ajustarà a la normativa vigent aplicable segons les condicions reals de l’edificació. 

TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA D’APARCAMENTS EN SISTEMES 

TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA D'APARCAMENT DE BICICLETES EN SISTEMES DECRET 344/2006

espais 
lliures equipaments  

previsió mínima 
d'aparcament

SISTEMES 409,96 0,00  1 plaça per cada 100 m2 4

Manresa, Setembre de 2022 

Per l’equip redactor                   Per la propietat

Miquel Àngel Prunés i Feixas                 
PRUNÉS ARQUITECTES SLP                                    JUNTA DE COMPENSACIÓ LA DAMA. 
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3 NORMATIVA 

3.1 Capítol primer. Disposicions generals 

Article 1. Objecte i àmbit territorial d’aplicació del Pla de Millora Urbana PMUt010 
Dama.

Constitueix l’objecte del present Pla de millora urbana el desenvolupament de les previsions 
del POUM, aprovat definitivament en data 20 de juliol de 2017 al Ple de l’Ajuntament de 
Manresa, dins de l’àmbit definit al POUM com a PMUt 010 “Dama”. La present normativa és 
d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla de Millora Urbana (PMU), d’acord amb la 
delimitació fixada als plànols d’informació i de la proposta d’ordenació del present document. 

Article 2. Marc legal 

Aquestes normes desenvolupen el que defineix el POUM de Manresa. En consideració al 
caràcter d’instrument derivat del planejament del present pla de millora urbana, seran 
d’aplicació dins del seu àmbit les disposicions del POUM en totes aquelles qüestions que no 
quedin expressament regulades en el present Pla de millora urbana. 

Article 3. Interpretació de la normativa 

Les determinacions de la present normativa s’interpretaran en el seu conjunt i atenent a la 
seva intencionalitat, d’acord amb els objectius i finalitats que s’indiquen a la memòria del 
PMU i al POUM aprovat definitivament. 

En el supòsit de dubte, imprecisió o contradicció entre els diferents documents que 
constitueixen el present Pla de millora urbana, tindran preferència les determinacions 
incloses en els documents normatius o vinculants sobre aquelles determinacions incloses en 
els documents informatius.

En cas de contradicció entre documents de la mateixa categoria, tindran preferència aquelles 
determinacions que tinguin a veure amb espais públics, d’interès públic més ampli i/o amb 
un índex menor d’aprofitament.

En cas de contradicció entre plànols d’igual caràcter, tindran preferència les determinacions 
incloses en els documents amb el divisor de l’escala gràfica més petit. 

Article 4. Contingut i caràcter 

El present Pla de millora urbana està composat pels següents documents: 

A. Memòria 
B. Taules de dades 
C. Normativa 
D. Estudi econòmic i financer 
E. Pla d’etapes 
F. Informe de sostenibilitat econòmica 
G. Documentació fotogràfica 
H. Documentació Gràfica ( plànols ) 
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 01. Situació i àmbit 
 02. Ortofotomapa 
 03. Planejament vigent 
 04. Estat actual. Aixecament topogràfic 
 05. Estat actual. Estructura de la propietat 
 06. Estat actual. Usos del sòl, del subsòl i de l’edificació 
 07. Estat actual. Alçades de l’edificació 
 08. Estat actual. Estat de l’edificació 
 09. Estat actual. Xarxes de servei. Hidrologia i clavegueram 
 10. Estat actual. Xarxes de servei. Electricitat 
 11. Estat actual. Xarxes de servei. Telecomunicacions 
 12. Estat actual. Xarxes de servei. Aigua 
 13. Estat actual. Xarxes de servei. Gas 
 14. Estat actual. Enllumenat públic i semàfors 
 15. Proposta d’ordenació. Esquema de solució 
 16. Proposta d’ordenació. Zonificació i divisió poligonal 
 17. Proposta d’ordenació. Nivells d’ordenació 
 18. Proposta d’ordenació. Definició espai públic 
 19. Proposta d’ordenació. Perfils longitudinals dels carrers, seccions i alçats 

generals 
 20. Proposta d’urbanització. Esquema de les xarxes de servei i actuacions 

previstes dins i fora d’àmbit. 
 21. Proposta d’urbanització. Actuacions dins i fora d’àmbit 
 22. Annex 1. Assolellament 
 23. Annex 2. Imatge general de la proposta 

I. Memòria Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
J. Plànols Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
K. Annexos 

Els plànols de proposta, la normativa i el pla d’etapes inclosos a la proposta tenen caràcter 
normatiu i vinculant. 

La memòria, els plànols d’informació i estat actual, així com els inclosos als annexos i 
l’estudi econòmic i financer tenen caràcter informatiu i justificatiu de l’ordenació proposada 
pel Pla de millora urbana. 

Article 5. Modificacions del Pla de millora urbana (PMU) 

Les modificacions del Pla de millora urbana estaran subjectes a les mateixes disposicions 
que la seva formulació. 

No seran supòsit de modificació les precisions d’alineacions i rasants, sempre que no 
comportin augments o disminucions en més o menys un cinc per cent (5%) de la seva 
superfície en relació a la que consti delimitada en els plànols d’ordenació del planejament 
vigent.

3.2 Capítol segon. Règim urbanístic del sòl 
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Article 6. Qualificació del sòl. 

El sòl comprés en l’àmbit del PMUt 010 “Dama” es qualifica en zones i sistemes. 

Article 7. Zones 

Es delimita una zona residencial: Zona d’ordenació de volums ( clau 1.5 ). 

Es defineix una subzona corresponent a la Zona d’ordenació de volums destinat en part a 
habitatge de protecció (subclau 1.5d). 

Article 8. Sistemes 

Es delimiten els sistemes següents: 

- Sistema de comunicació 

   Sistema viari (clau A.1) 
   Recorreguts per a vianants (clau a.2) 

- Sistema d’espais lliures 

   Places i jardins urbans (clau D3a) 

3.3 Capítol tercer. Regulació de les zones residencials 

SECCIÓ PRIMERA. REGULACIÓ DE CARACTER GENERAL DE LES ZONES 
RESIDENCIALS D’ORDENACIÓ DE VOLUMS (CLAU 1.5) 

Article 9. Regulació general 

Amb caràcter general són d’aplicació els paràmetres i regulacions aplicables a la zona 
d’ordenació de volums (clau 1.5) establerts pel POUM. 

Article 10. Regulació de l’habitatge protegit 

Es destinarà per a la construcció d’habitatge protegit el sostre corresponent al 30% del 
sostre total del sector que es qualifica per a l’ús residencial, del qual un 20% es destinarà a 
habitatges amb protecció oficial de règim general i un 10% a habitatges amb protecció oficial 
de preu concertat. 

Per a l’edificació de l’habitatge protegit són d’aplicació els paràmetres reguladors de la 
subzona de la que formin part. Als plànols d’ordenació s’indica la seva regulació amb 
l’epígraf “pe”. 
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DE CARACTER PARTICULAR DE LA SUBZONA 
RESIDENCIAL D’ORDENACIÓ DE VOLUMS (CLAU 1.5d) 

Article 11. Edificabilitat 

Unitats mínimes d’edificació. Degut a la previsió d’un local comercial continu a la illa 
delimitada entre la Plaça infants i el Carrer Dama l’edificació sobre rasant en aquesta zona 
d’ordenació en volums especials ( clau 1.5.pe ) queda delimitada en dues unitats mínimes 
d’edificació que s’hauran d’executar de forma conjunta ( per fases d’obra ) i que consten 
gràficament en els plànols d’ordenació com a UE1 i UE2. L’ordenació preveu també una 
unitat mínima d’edificació aïllada UE3, a l’àmbit entre el carrer Dama i la nova plaça prevista 
davant de l’edifici Segre. 

Edificabilitat. El sostre màxim edificable en aquesta zona és de 3.037,46 m2, que correspon 
al sumatori de l’edificabilitat màxima establerta per cada unitat d’edificació segons la taula 
següent:

unitat mínima d'edificació clau

P1 UE1 1.5d.pe 118,45 - lliure 1

P2 UE1 1.5dpe 118,45 - lliure 1

P3 UE1 1.5d.pe 118,45 - lliure 1

ÀTIC UE1 1.5d.pe 35,75 -

391,10
P1 UE2 1.5d.pe - 175,25 hpo 2

P2 UE2 1.5d.pe - 175,25 hpo 2

P3 UE2 1.5d.pe - 175,25 hpo 2

 525,76 1017,36
P1 UE3 1.5 233,25 - lliure 2

P2 UE3 1.5 233,25 - lliure 2

P3 UE3 1.5 208,50 - lliure 2

P4 UE3 1.5 127,00 - lliure 2

ÀTIC UE3 1.5 32,80 - lliure 2

834,80 268,43

 1.751,66 1.285,79 total 3.037,45

nombre màx. 

d'habitatges

TOTAL ÀMBIT DE PLANEJAMENT 1.225,90  

sostre 
residencial 

altres usos 
sobre rasant 

19

sostre residencial 

hpo mínim. (m2)

525,76

règim 

habitatge

Si el projecte edificatori ho requereix, i sempre que no es modifiquin els valors globals per 
tipologies d’usos, aquestes edificabilitats assignades a les unitats edificatòries UE1 i UE2 
podran ser objecte d’un ajust raonable, prèvia justificació en la sol·licitud de la llicència 
d’obres.

Article 12. Condicions de l’ordenació 

Les condicions establertes en aquesta secció seran d’aplicació directa. 

En el projecte de reparcel·lació voluntària s’hauran d’establir les servituds de pas públic en 
planta baixa que queden grafiades en els plànols núm. 16 “Proposta d’ordenació. Zonificació 
i divisió poligonal” i núm. 18 “Proposta d’ordenació. Definició espai públic”. Aquestes
servituds de pas públic afecten els trams de sòl privat que queden entre l’alineació de 
l’edificació en planta baixa i l’espai públic o entre alineacions de planta baixa en les quals és 
permès el pas públic. En aquests trams és permesa l’edificació en el subsòl, però no estarà 
permesa cap tipus d’edificació en planta baixa. 
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Article 13. Condicions de la parcel.la 

Superfície mínima. En aquesta zona s’estableix una parcel.la mínima de 275 m2. 

Article 14. Condicions de l’edificació 

Ocupació màxima de parcel.la. L’ocupació màxima de parcel.la en superfície queda fixada 
als plànols d’ordenació núm. 17.1 a 17.7 ( Proposta d’ordenació. Plantes nivells A a G ).
Com a mínim un 32% de l’àmbit del PMU serà de titularitat pública. 

Perímetre regulador. Als plànols núm. 17.1 a 17.7 ( Proposta d’ordenació. Plantes nivells A 
a G ) es fixen els perímetres reguladors màxims i alineacions obligatòries de tots els cossos 
de les diferents edificacions. Els perímetres reguladors màxims estableixen el límit màxim on 
es pot recolzar el pla de façana i els perímetres reguladors obligatoris estableixen el pla de 
recolzament obligatori de la façana. 

Cossos sortints. Es regulen en funció de les dues situacions urbanes existents.

1. Al tractar-se d’una situació urbana consolidada, en el front del carrer del Carme i la plaça 
Infants ( UE1 ), es mantindrà la regulació segons zona de casc antic. Tan sols es 
permeten els cossos sortints oberts amb vol no superior a quaranta centímetres (40 cm), 
que s’haurà de reduir a vint centímetres (20 cm) en els trams de carrer d'amplada inferior 
a 4 metres. La longitud dels cossos sortints no serà superior a un metre cinquanta 
centímetres (1,50 metres), excepte en aquells casos que s'indiquen en el Pla Especial de 
Protecció.

2. Al tractar-se d’una situació urbana singular, a les façanes del carrer de la Dama i de la 
plaça pública prevista ( UE2 i UE 3 ) es mantindrà la regulació segons la zona de casc 
antic, però amb la opció d’adoptar una ordenació alternativa.

En el front del carrer de la Dama i de la plaça pública prevista s’admetrà una regulació 
alternativa a la regulació de casc antic, on els cossos sortints oberts sempre estaran dins 
dels límits dels perímetres reguladors màxims que queden grafiats en els plànols núm. 
17.1 a 17.7 ( Proposta d’ordenació. Plantes nivells A a G ).

En aquesta regulació alternativa l’alçada mínima d’aquests cossos sortints respecte la 
rasant de l’espai públic i dels espais lliures privats serà de 3 metres i mig ( 3,5 m ) en 
qualsevol punt. Dins d’aquest perímetre regulador màxim, en aquesta ordenació 
alternativa es permetrà una ocupació màxima de cossos sortints oberts del 50 % del total 
de la longitud de façana i un vol màxim d’aquests cossos oberts respecte el pla de façana 
resultant de les propostes edificatòries de un metre ( 1,0 m ). 

Perfil regulador. Als plànols núm. 19.1 a 19.5 ( Proposta d’ordenació. Seccions 1 a 5 ) es 
fixen els perfils reguladors màxims de l’edificació per cadascuna de les unitats edificatòries 
previstes.

Cota de coronament. Als plànols núm. 19.1 a 19.5 ( Proposta d’ordenació. Seccions 1 a 5 )
es fixen les cotes màximes i les cotes obligatòries de coronament de les edificacions. Els 
coronaments de les façanes de les edificacions hauran de ser horitzontals, mantenint a 
cadascuna de les diferents alçades previstes a cada unitat edificatòria la mateixa cota de 
remat del pla de façana. 
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Nombre màxim de plantes. Al plànol núm. 16 “Proposta d’ordenació. Zonificació i divisió 
poligonal” i als plànols 17.1 a 17.7 ( Proposta d’ordenació. Plantes nivells A a G ) es fixa el 
nombre màxim de plantes de l’edificació per cadascuna de les unitats edificatòries previstes. 

Alçada de planta baixa. Es fixa una alçada lliure mínima de 3 metres i mig ( 3,50 m ). Es 
preveu la possibilitat de desdoblar la planta baixa segons el sistema d’altells a partir de les 
següents condicions: 

1. Aquests altells formaran part de la planta baixa i no disposaran d’accés 
independent des de l’exterior. 

2. Es separaran un mínim de tres metres ( 3,00 m ) de totes les façanes de l’edifici. 

3. L’alçada lliure mínima per sota i per sobre de l’entresolat serà de tres metres ( 3,00 
m ) i dos metres cinquanta centímetres ( 2,5 m ) respectivament. En relació a 
aquestes alçades lliures mínimes, es podran modificar excepcionalment en funció 
de l’ús que s’estableixi, sempre que es justifiqui degudament en el projecte tècnic 
corresponent.

4. El sostre dels altells computarà a tots els efectes com a sostre computable. 

Cota de planta baixa. La cota d’acabat del paviment de les plantes baixes donarà 
compliment als següents paràmetres, segons definició de l’article 383 del POUM: 

1. La planta baixa dels edificis previstos al PMU és la planta relacionada directament 
amb l’accés principal dels edificis, situada a la cota més pròxima a la rasant del 
carrer, espai públic o amb les rasants del terreny de la parcel.la amb les condicions 
i marges altimètrics regulats en cada tipus d’edificació.  

2. La cota del paviment de la planta baixa s’ha de situar com a màxim a 1,00 m per 
sobre de qualsevol cota exterior del terreny modificat del projecte.

Alçada de les plantes pis. Es fixa una alçada lliure mínima de dos metres i cinquanta 
centímetres ( 2,50 m ), corresponent a la distància entre el seu paviment i la cara inferior del 
forjat. 

Alçada de les plantes soterrani. Es fixa una alçada lliure mínima de dos metres i vint 
centímetres ( 2,20 m ). 

Construccions per damunt del perfil regulador. Amb caràcter general, per damunt del 
perfil regulador màxim només s’admeten les construccions següents: 

1. La coberta de l’edifici que, en qualsevol cas, no podrà sobrepassar el perfil 
regulador màxim establert. 

2. Els elements de separació entre terrats, l’alçada dels quals no podrà excedir de un 
metre i vuitanta centímetres ( 1,80 m ), mesura presa des del paviment del terrat 
trepitjable.
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3. En el cas de les baranes perimetrals dels terrats, es preveu una alçada mínima de 
un metre i deu centímetres ( 1,10 m ), que en el present PMU ja ha estat 
considerada en la definició de les cotes de coronament màxim del perfil regulador. 

4. Els elements tècnics de les instal·lacions o aquelles parts integrants dels serveis 
comuns com plaques solars, filtres d’aire, dipòsits, acumuladors, claraboies, 
antenes, caixa d’escala i accés al terrat i cambra de màquines de l’ascensor. En 
qualsevol cas, aquests elements no podran excedir del pla límit virtual traçat a 45º, 
l’origen del qual serà una línia horitzontal situada al pla de façana anterior i 
posterior a l’alçària de l’edificació. El seu volum s’haurà de preveure en el projecte 
d’edificació amb una composició arquitectònica conjunta amb la resta de l’edifici. 

5. En el cas específic de les plaques solars, si aquestes es situen a sobre de les 
plantes àtic s’hauran de situar planes o dins dels tres metres i cinquanta 
centímetres ( 3,5 m ) d’alçària màxima d’aquesta planta, per evitar volums 
addicionals. 

6. Excepcionalment, les construccions i elements compositius de caràcter 
arquitectònic. En tot cas, aquests elements s’hauran de justificar en relació a la 
composició de la façana i la volumetria del propi edifici i del seu entorn més
immediat. La coberta d’aquestes construccions de caràcter arquitectònic podrà 
excedir del perfil regulador. 

Condicions planta àtic. En la subzona d’ordenació en volums ( clau 1.5a ) es podrà 
preveure també una planta àtic que es correspondrà a la definició geomètrica dels plànols 
d’ordenació i que computarà en el càlcul del sostre edificable, i que es desenvoluparà 
segons les condicions següents: 

- El conjunt d’elements de la coberta de la planta àtic, que haurà de ser plana, se 
situaran com a màxim a tres metres i cinquanta centímetres ( 3,50 m ) per sobre de 
la cara superior de l’últim forjat i tindrà una ocupació conjunta màxima del 35% en 
relació a la ocupació de les plantes inferiors del conjunt de unitats edificatòries 
previstes i una superfície útil mínima de 50 m2 quan formi habitatge independent. 

- El volum d’aquestes plantes àtic haurà de respectar en tot el seu perímetre la 
distància de tres metres ( 3,00 m ) respecte el pla de façana de les edificacions 
previstes, en funció del perímetre regulador màxim previst. 

- El 60% de la part no ocupada de la coberta haurà de permetre una solució amb 
coberta plana transitable enjardinada. La resta de coberta haurà de ser plana 
transitable.

- La ocupació de les xemeneies i d’altres elements tècnics de les instal·lacions 
computarà en el percentatge màxim d’ocupació conjunta màxima del 35% en els 
casos que superin l’alçària de un metre i cinquanta centímetres ( 1,50 m ) per 
damunt de l’alçària reguladora. 

- Haurà de disposar d’accés amb ascensor, ja sigui per estar vinculat a la planta 
inferior o perquè disposi directament. 

- La solució amb aquesta planta àtic serà única en la totalitat de l’edificació. 
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Tanques. L’alçada màxima de les tanques opaques als límits de parcel.la no podrà excedir 
l’alçada de un metre ( 1,00 m ) amidats des de la rasant del carrer. En les servituds de pas 
no s’admetran tanques. 

Unitats mínimes d’edificació. Es fixen tres unitats mínimes d’edificació a les que 
correspondrà un projecte arquitectònic específic, i que es corresponen amb les UE1, UE2 i 
UE3 grafiades en els plànols d’ordenació.

Servituds de pas públic. Els espais en que s’estableixi als plànols d’ordenació la possibilitat 
d’una previsió de servitud de pas públic en planta baixa, hauran de formalitzar-se segons les 
següents condicions: 

1. L’alçada de pas d’aquests espais previstos de pas públic queda grafiada com a 
Gàlib mínim ( Gm ) en els plànols núm. 17.2 “Proposta d’ordenació. Nivell B 
(PB/SOT -1)” i 17.3 “Proposta d’ordenació. Nivell C (PB/P1)”. En qualsevol cas es 
garantirà una alçada mínima de pas en aquests espais de tres metres i vint-i-cinc 
centímetres ( 3,25 m ). 

2. Les rasants d’aquests espais queden grafiades en els plànols de definició 
geomètrica núm. 17.1 a 17.5 ( Proposta d’ordenació. Seccions ). En qualsevol cas, 
aquests espais s’hauran d’urbanitzar donant continuïtat a l’espai públic que els 
envolta, tant a nivell de rasants com de materials d’acabat. 

3. En aquests espais el projecte d’edificació haurà de justificar la capacitat portant i el 
dimensionat de l’estructura de la planta soterrani sota la plaça i la urbanització, per 
tal de garantir el pas de vehicles de manteniment i neteja de l’espai públic            
( sobrecàrrega d’ús a preveure 1.500 kg/m2 ). 

4. En els àmbits assenyalats com a servituds de pas públic amb previsió 
d’accessibilitat de bombers i vehicles de transport de mercaderies en els plànols 
núm. 17.2 “Proposta d’ordenació. Nivell B (PB/SOT -1)” i 17.3 “Proposta
d’ordenació. Nivell C (PB/P1)”. El projecte d’edificació haurà de justificar la 
capacitat portant i el dimensionat de l’estructura de la planta soterrani i la 
urbanització, per tal de garantir tant la càrrega i descàrrega de mercaderies com el 
compliment de la normativa vigent en relació a l’accessibilitat de vehicles de 
bombers.

5. L’estructura de l’edificació en aquests espais s’haurà de formalitzar mitjançant 
pilars reculats com a mínim trenta centímetres ( 0,30 m ) del pla de façana. En el 
projecte d’edificació caldrà justificar la coherència de la solució adoptada amb la 
funcionalitat de la servitud de pas públic. 

6. És permesa l’edificació en planta soterrani i en les plantes pis, però no és permesa 
l’edificació en planta baixa. 

Llicència d’edificació. Previ a la sol·licitud de llicència d’edificació caldrà presentar un 
informe de situació a l’Agència de Residus de Catalunya en compliment del que defineix el 
Real Decreto 9/2005 “por el que se establece la relación de actividades potencialmente del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados” de 14 de 
gener i la Llei 22/2011 “de Residuos y suelos contaminados” de 28 de juliol. 
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Article 15. Aparcament 

El projecte d’edificació haurà de preveure les places d’aparcament de turismes, motocicletes 
i bicicletes necessaris en compliment de les determinacions del POUM de Manresa aprovat 
definitivament en data 20 de Juliol de 2017, la ordenança municipal sobre aparcaments i el 
Decret 344/2006 de regulació dels estudis de mobilitat generada, així com la legislació 
sectorial aplicable en funció de l’ús. 

Article 16. Condicions complementàries de caràcter estètic 

Condicions d’integració. El projecte arquitectònic es desenvoluparà mitjançant 3 unitats 
d’edificació ( UE1, UE2 i UE3 ), que constituiran un conjunt arquitectònic per garantir la 
integració de la nova edificació en l’entorn protegit, d’acord amb la normativa del Pla especial 
urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
geològic i paisatgístic de Manresa.

Les característiques de les edificacions, en relació a composició, materials, textures i colors 
en aquesta zona hauran de justificar-se a partir de la seva contribució a la correcta integració 
en l’ambient preexistent, especialment amb els elements arquitectònics inclosos dins del 
Catàleg d’elements protegits. Amb aquesta finalitat, la sol·licitud de llicència d’obres que 
afecti aquesta zona s’acompanyarà de la documentació necessària per justificar la seva 
integració a l’entorn, que constarà com a mínim d’un alçat de la intervenció prevista del 
projecte d’edificació en el seu context urbà amb les finques adjacents. 

La regulació d’aquestes condicions de caràcter estètic s’assimilaran al que preveu l’Annex II 
“Condicions d’integració ambiental” del POUM ( articles 430 a 445 ). 

Article 17. Condicions d’ús 

Amb caràcter general s’estableixen com a admesos els usos següents: 

- Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 
- Residencial especial 
- Hoteler 
- Apartament turístic 
- Comercial petit (PEC) 
- Comercial mitjà i gran (MEC i GEC) 
- Oficines i serveis 
- Restauració 
- Recreatiu 
- Estacions de servei
( En modalitat de càrrega elèctrica ) 

- Serveis funeraris 
( Serveis funeraris sense incineració ) 

- Indústria artesanal 
- Indústria urbana 
- Tallers reparació vehicles 
( Restringit a les branques no compreses en carrosseria i pintura ) 

- Gestió de residus 
( Limitat al reciclatge de consumibles informàtics, triatge de roba, i altres similars que no suposin impacte ni molèstia en 
l’entorn residencial ) 

- Aparcament 
- Educatiu 
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- Esportiu 
- Sanitari assistencial 
- Cultural i associatiu 
- Religiós 
- Agrícola 
- Serveis tècnics i mediambientals 
- Serveis públics 
- Instal·lacions radiocomunicacions 
- Instal·lacions solars 

En el plànol núm. 17.2 “Proposta d’ordenació. Nivell B (PB/SOT -1)” queden definits els usos 
terciaris i d’aparcament com a únics admesos i en el plànol núm. 17.3 “Proposta d’ordenació. 
Nivell C (PB)”, queden definits els usos terciaris com a únics admesos en planta baixa a nivell 
del nou espai públic resultant a les UE1 i UE2.  

No s’admet l’ús d’habitatge en planta baixa. En el fronts a carrer del nivell B no s’admet l’ús 
d’habitatge ni d’aparcament, excepte els accesos.

L’accés a l’aparcament residencial de les unitats d’edificació previstes serà conjunt per les 
unitats UE1 i UE2, amb un accés independent a l’aparcament de la UE3. En tot cas, en el 
moment de la sol·licitud de la llicència d’edificació, les seves característiques geomètriques, 
dimensions i nombre d’accessos s’adaptaran als requeriments de la ordenança municipal sobre 
aparcaments, el Decret 344/2006 de regulació dels estudis de mobilitat generada i la legislació 
sectorial aplicable en funció de l’ús. 

L’ús sanitària-assistencial no comprèn els tanatoris. 

L’únic ús admès a les plantes per sota de la cota de planta baixa és el d’aparcament. 

L’ús comercial queda condicionat a la destinació d’un mínim del 10% del sostre comercial a 
magatzem, en aplicació de les determinacions establertes per l’article 6 del decret 344/2006 de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

En la subclau 1.5d l’ús d’habitatge admès és el de renda lliure i de règim de protecció. 

3.4 Capítol quart. Regulació dels sistemes 

SECCIÓ PRIMERA. REGULACIÓ DE CARACTER GENERAL DELS SISTEMES 

Article 18. Regulació general 

La regulació dels sòls qualificats com a sistema s’ajustarà, amb caràcter general, a allò que 
preveu el POUM per a cada sistema. 

Article 19. Titularitat 

Els sòls qualificats com a sistemes seran de titularitat pública. 

La titularitat del subsòl del sistema de la nova plaça pública (D.3) serà de titularitat pública, 
sens perjudici de l’ús privatiu dels béns de domini públic i amb subjecció a la normativa 
d’aplicació. 
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ DE CARACTER PARTICULAR DELS SISTEMES 

Article 20. Alineacions i rasants 

Al plànol de proposta núm. 16 ““Proposta d’ordenació. Zonificació i divisió poligonal” queden
fixades les delimitacions dels diferents sistemes. 
Al plànols de proposta núm. 19.1 a 19.5 ( seccions ) es determinen les rasants de l’espai 
públic ( vials i zones verdes ) del conjunt de l’àmbit del Pla de millora urbana. 

Article 21. Solució general de l’espai públic i de la urbanització 

Al plànol de proposta núm. 18 “Proposta d’ordenació. Definició espai públic” queden fixats 
els criteris i les solucions d’ordenació proposades per l’espai públic. La definició exacta de 
l’espai públic s’haurà de concretar en el corresponent projecte d’urbanització del sector. 

L’enjardinament de l’espai públic haurà de ser tractat amb espècies autòctones, presentsa 
l’entorn i adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona ( art. 406 POUM). En la seva 
definició s’adoptarà el que defineix el capitol 3 “espais lliures i enjardinament” del Títol 10 de 
la Normativa Ambiental del POUM. 

El projecte d’urbanització haurà de preveure les places d’aparcament de vehicles, de càrrega 
i descàrrega de mercaderies i també de bicicletes, en compliment de les determinacions del 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. En relació a la previsió de places d’aparcament de vehicles associades a la 
urbanització, haurà de compatibilitzar-se amb l’estat actual de l’entorn urbà preexistent, on 
no hi ha espais reservats per aparcar en tot el perímetre de l’àmbit del PMU, només al petit 
tram del carrer Llussà situat annex al sector. 

Article 22. Xarxes de servei 

Al plànol de proposta núm. 20.1 “Proposta d’urbanització. Esquema de les xarxes”
s’estableixen els criteris i la posició indicativa per al pas de les diferents xarxes de servei.  

La xarxa de clavegueram serà del tipus separatiu entre aigües pluvials i aigües residuals. En 
l’ordenació dels espais lliures ( clau D3 ), especialment en la definició del sistema de 
recollida i canalització de les aigües pluvials, caldrà adoptar solucions que garanteixin la 
màxima infiltració possible de l’aigua pluvial cap al subsòl. 

Els transformadors elèctrics necessaris per al desenvolupament del sector es situaran en sòl 
privat. En cas de que aquest sòl privat es trobi afectat per una servitud de pas públic en 
planta baixa, aquests transformadors es situaran necessàriament sota rasant i no podran 
afectar a aquestes servituds previstes. 

3.5 Capítol cinquè. Gestió del Pla de Millora Urbana (PMU) i determinacions del polígon 
d’actuació.

Article 23. Polígon d’actuació 

Es delimita un únic polígon d’actuació que coincideix amb l’àmbit del Pla de millora urbana 
definit al POUM.

Article 24. Sistema d’actuació 
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Per al desenvolupament del Pla de millora urbana es fixa el sistema d’actuació per iniciativa 
privada en la modalitat de reparcel·lació per compensació. 

Article 25. Cessions 

D’acord amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, text consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, les cessions gratuïtes i obligatòries son les següents: 

 Els sistemes inclosos a l’àmbit 
 El 10% de l’aprofitament mig del polígon d’actuació 

Article 26. Fitxa de característiques de l’àmbit d’actuació 

La fitxa corresponent a l’àmbit d’actuació delimitat pel present projecte és la següent: 

1.863,47 m2 100%

596,31 m 2 32%

VIARI 186,35 m2 10%

ESPAIS LLIURES 409,96 m2 22%

EQUIPAMENTS 0,00 m2 0%

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT 1.267,16 m 2 68%

SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE 3.037,46 m2 100%

ÚS RESIDENCIAL 1.751,66 m 2 57,7%

LLIURE 1.226,16 m2 40,4%

HPO GENERAL 350,33 m2 11,5%

HPO CONCERTAT 175,17 m2 5,8%

ALTRES USOS 1.285,79 m 2 42,3%

EDIFICABILITAT BRUTA MÀXIMA 1,63 m2st/m2s

RESIDENCIAL 0,94 m2st/m2s

ALTRES USOS 0,69 m2st/m2s

DENSITAT MÀXIMA DE VIVENDES 100 hab/ha 19 habitatges

SISTEMA D'ACTUACIÓ Reparcel.lació per compensació

OBJECTIUS

CÀRREGUES URBANÍSTIQUES El desenvolupament del sector comportarà les següents càrregues d'urbanització:

                           1. Dels sistemes adscrits al sector

                           2. De la correcta connexió del sector amb els sistemes 

                               viaris externs

                           3. De la correcta connexió amb les companyies subm.

                              que en garanteixin el servei de les diferents xarxes.

                           4. De la implantació del transport públic d'acord amb el decret 

                              3/2012 del Text refós de la Llei d'Urbanisme
D’acord amb l’article 16 de la Ley 8/2007 de Suelo i amb l’article 46 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
text consolidat amb les modif icacions introduïdes per la Llei 3/2012, l’administració actuant no participa de
les càrregues d’urbanització derivades de la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic.

SUPERFÍCIE TOTAL
SÒL PÚBLIC

Crear una plaça pública al carrer de la Dama enfront de l'edif ici del Segre

Desenvolupar una ordenació de l'espai privat que resolgui l'entrega amb les edif icacions

Article 27. Càrregues d’urbanització 

El desenvolupament del polígon d’actuació comportarà les següents càrregues 
d’urbanització:
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 Dels sistemes adscrits al sector. 
 De la correcta connexió del sector amb els sistemes viaris externs situats al seu 

perímetre.
 De la correcta connexió amb les companyies subministradores per tal de garantir el 

servei.
 De la implantació del transport públic d’acord amb el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 
 De la creació d’una plaça pública al carrer de la Dama enfront de l’edifici del Segre. 

L’administració actuant no participarà de les càrregues d’urbanització derivades de la cessió 
del 10% de l’aprofitament urbanístic, acord amb l’article 46 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012. 

Article 28. Urbanització 

Als plànols de la proposta núm. 18 “Proposta d’ordenació. Definició espai públic” i núm. 21 
“Proposta d’urbanització. Actuacions previstes dins i fora d’àmbit” està definit l’àmbit de la 
urbanització a càrrec del sector. 

Per tal de concretar les obres d’urbanització bàsiques i complementàries, així com per definir 
l’abast de les obres d’urbanització dins i fora de l’àmbit del PMU per fer efectiu el 
requeriment de connexió de l’àmbit amb les xarxes viaris i de serveis, es redactarà el 
corresponent projecte d’urbanització del PMUt 010 “Dama”.  

Article 29. Execució de les obres d’edificació 

L’execució de l’edificació prevista en el sòl privat quedarà condicionada a l’estat d’execució 
de les obres d’urbanització del sector. La llicència d’obres a sol·licitar haurà de condicionar 
l’inici de l’execució de les obres de l’edificació a la coordinació amb la Direcció Facultativa de 
les obres d’urbanització, establint la data i les condicions d’accés al recinte de les obres. 

S’estableix una etapa de temps de 5 anys per a l’edificació des de la recepció de les obres 
d’urbanització.

Segons estableix la Llei d’Urbanisme per la construcció per als habitatges en règim de 
protecció oficial, es fixa un termini de 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des de que 
la parcel.la tingui la condició de solar i de 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de 
la data d’atorgament de la llicència d’obres. 

Article 30. Determinacions del Pla especial del Catàleg de Patrimoni en relació a les 
ZEA aplicables al PMU La Dama 

Tal com es defineix al Pla especial del Catàleg de Patrimoni, el seu article 62 regula les 
intervencions urbanístiques i/o arquitectòniques en Zones d’Expectativa Arqueològica. 

Una petita part de l’àmbit del PMU la Dama es troba inclòs dins de l’àmbit de la zona 
arqueològica qualificada com a Q0001.03 ( veure esquema adjunt ) 
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4 ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

L’avaluació econòmica del desplegament de les determinacions del present PMU haurà de 
valorar les repercussions de les càrregues urbanístiques ( urbanització, despeses de gestió i 
indemnitzacions ) respecte el sostre susceptible d’edificar-se dins del sector del Pla de 
millora Urbana PMUt 010. Les despeses d’urbanització inclouen les despeses d’urbanització 
necessàries dins del seu àmbit, les despeses d’enderroc i de consolidació de part de les 
edificacions existents, les despeses d’enllaç de les diferents xarxes de servei fins a les 
existents, la urbanització fora d’àmbit que sigui necessària per enllaçar amb els carrer 
existents i finalment la re-urbanització d’aquelles parts d’urbanització externa al sector que 
sigui necessari per ubicar-hi les xarxes de serveis.

En el present estudi s’incorporen les dades incloses a l’informe de sostenibilitat econòmica 
corresponent al PMU010t “Dama”, inclòs a l’agenda i avaluació econòmica i financera del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat inicialment en data 19 de març del 2015, 
provisionalment en data 30 de març del 2017 i definitivament en data 20 de Juliol del 2017. 
Respecte alguns dels paràmetres urbanístics considerats a l’agenda i avaluació econòmica 
del Pla, algunes de les dades han estat actualitzats entre l’aprovació inicial i la provisional. 

4.1 Avaluació econòmica del desenvolupament de l’àmbit ( TR 2017 ) 

4.1.1 Obres d’urbanització bàsiques i complementàries 

Les despeses de les obres incloses dins de l’àmbit d’urbanització que quedaran definides en 
el corresponent projecte d’urbanització es desglossen, segons els costos definits a l’Agenda i 
Avaluació econòmica i financera del POUM aprovat definitivament en data 20 de Juliol del 
2017, amb els següents imports: 

Cost ordinari d’urbanització......................................................................................92.918,50 € 
Enderrocs..........................................................................................................................0,00 € 

4.1.2 Altres càrregues urbanístiques. Despeses de gestió i indemnitzacions 

En el mateix document, es defineix que el desenvolupament del sector i l’execució de la 
urbanització comporten altres despeses que s’estimen amb els imports següents: 

Indemnitzacions................................................................................................................0,00 € 
Despeses de gestió....................................................................................................9.291,85 €

4.1.3 Cost global 

Del valors definits a l’Agenda i Avaluació econòmica i financera s’obté el total de despeses 
corresponents a les càrregues urbanístiques del sector, segons definició del POUM: 

Cost total fitxa POUM..........................................................................................102.210,35 € 

4.1.4 Anàlisi de les dades 

Aquests valors han estat actualitzats respecte la previsió que es va fer a l’aprovació inicial 
del POUM de l’any 2015, on es preveia un cost global de 469.434,66 €, el que suposa una 
rebaixa aproximada del 78% en el document de l’aprovació provisional respecte el document 
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de l’aprovació inicial. Aquesta variació significativa en el cost global de les despeses 
urbanístiques es deu fonamentalment a que en la fitxa del text refós de 2017 s’han eliminat 
els costos de 172.960,00 € i de 178.838,24 € corresponents a enderrocs i indemnitzacions 
respectivament.

L’anàlisi d’aquestes dades en relació a la proposta presentada dóna els següents valors: 

Superfície PMU Dama............................................................................................1.863,47 m2 
Superfície dins de l’àmbit on no s’actua........................................................................0,00 m2 
Superfície fora d’àmbit on s’actua (a concretar)........................................................190,00 m2 
Ocupació dels edificis en planta baixa....................................................................1.266,64 m2 
Superfície edificis a enderrocar....................................................................................75,00 m2 
Superfície murs a enderrocar......................................................................................50,00 m2 

Total superfície a urbanitzar ( segons proposta PMU )..............................................596,54 m2 
Cost ordinari d’urbanització....................................................................................102.210,35 € 

Si es calcula la repercussió per m2 a urbanitzar del cost total ( 102.210,35 € / 596,54 m2 ) en 
resulta un valor de 171,34 €/m2 d’urbanització.

Agafant com a referència les dades subministrades per l’Ajuntament de Manresa que estan 
incloses a l’escandall de costos de l’annex d’estudi de mercat elaborat pels seus serveis 
tècnics, els costos de transformació urbanística ( PEC en € / m2 ) que ens poden afectar al 
present PMU son les següents: 

Zona verda....................................................................................................................144,00 € 
Zona verda tova..............................................................................................................88,00 € 
Gran parc........................................................................................................................24,00 € 
Viari rodat de serveis....................................................................................................180,00 € 
Viari rodat sense serveis...............................................................................................144,00 €
Enderroc En illa tancada.................................................................................................80,00 €
Cost línies elèctriques..................................................................................segons afectacions
Cost sanejament..........................................................................................segons afectacions  
Despeses de gestió .....................................................................10% pressupost urbanització 

A partir d’aquestes dades i en funció de les superfícies resultants de la proposta del present 
PMU, s’obtindrien els següents resultats estimats: 

Espais lliures (zona verda tova).............................................88,00 € x 40,00 m2 = 3.520,00 € 
Espais lliures (espai públic)...............................................144,00 € x 382,26 m2 = 55.045,44 € 
Viari rodat sense serveis...................................................144,00 € x 174,98 m2 = 25.197,12 € 
Enderrocs illa tancada..............................................................80,00 € x 125 m2 = 10.000,00 € 
Cost línies elèctriques..................................................................................segons afectacions
Cost sanejament..........................................................................................segons afectacions  

Si es fa la suma de tots aquests import dóna com a resultat un cost total, a falta d’incloure 
les despeses de gestió i altres conceptes, de 93.762,56 €.

En relació a aquestes dades, s’ha demanat pressupost per l’enderroc de les edificacions i 
tanques existents a l’àmbit a l’empresa local especialitzada Enderrocs Vilà Vila. En data 26 
de juny de 2.018 va fer arribar la oferta nº 8.159 per un import total ( iva no inclòs ) de 
31.800,80 €. En relació a l’enderroc ja executat del l’antic cinema Goya i segons consta a les 
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actes de la Junta de Compensació, es va encarregar a l’empresa Seubas Seubans per un 
import ( iva no inclòs ) de 126.549,00 €, incloent la direcció de la seva execució per un import 
( iva no inclòs ) de 13.257,41 €. 

En relació a les indemnitzacions, segons consta a les actes de la Junta de Compensació, es 
va indemnitzar als propietaris minoritaris per un import ( iva no inclòs ) de 297.328,34 €. 

En relació al cost de les línies elèctriques, es va sol·licitar nou subministre ( ref. AMAN001 
00000373212-5a ) a Endesa. En data 10 de juliol de 2019 es va rebre resposta a la petició
amb un projecte d’enllaç amb un import de les obres a executar de 11.119,40 €+iva ( no 
inclou el cost de la C.T. a preveure en les noves edificacions ). En relació al cost del 
sanejament, es va sol·licitar connexió a la xarxa de sanejament. La companyia Aigües de 
Manresa va enviar en data 17/12/2018 l’estudi tècnic núm. 00008294 de reposició de la 
xarxa afectada pel Projecte d’Urbanització del PMU Dama, per un import de 22.989,00 €+iva. 

Finalment i en relació a l’activitat actual de l’aparcament públic de rotació, el contracte de 
cessió d’ús a l’Ajuntament especifica a la seva estipulació tercera que la seva duració serà 
d’un any prorrogable, però que les parts podran resoldre de mutu acord renunciant a 
qualsevol tipus de reclamació, és a dir, que no serà necessari indemnització. 

Per tant, les dades actualitzades quedarien de la següent manera: 

Espais lliures (zona verda tova)..............................................88,00 € x 40,00 m2 = 3.520,00 € 
Espais lliures (espai públic)...............................................144,00 € x 382,26 m2 = 55.045,44 € 
Viari rodat sense serveis...................................................144,00 € x 174,98 m2 = 25.197,12 € 
Enderrocs illa tancada............................................................................................171.607,21 € 
Cost línies elèctriques (sense incloure CT ).............................................................11.119,40 €
Cost sanejament......................................................................................................22.989,00 €
Indemnitzacions ....................................................................................................297.328,34 €

El que ens donaria com a resultat un cost total actualitzat, a falta d’incloure també les 
despeses de gestió, de 586.806,51 €.

Segons estimacions del present PMU, aquestes despeses de gestió serien les següents, 
agrupades en dos nivells:

A. Gestions diverses PMU, Reparcel.lació i Junta de Compensació. 

Estudi topogràfic interior solar....................................................................................3.000,00 € 
Estudi geotècnic urbanització prevista.......................................................................1.200,00 € 
Redacció Pla de millora urbana...............................................................................14.400,00 € 
Redacció Estudi d’avaluació de la mobilitat generada...............................................1.200,00 € 
Assegurança responsabilitat civil J. Compensació ( anual )......................................1.178,22 € 
Auditoria comptable ( exercicis anteriors )....................................................................600,00 € 
Gestió anual secretaria Junta de compensació ( 2 anys ).........................................8.000,00 € 
Gestió anual comptable i fiscal Junta de compensació ( 2 anys )................................2.400,00 
€
Redacció i tramitació Projecte de reparcelació..........................................................3.162,00 € 
Intervenció jurídica en Projecte de reparcelació........................................................6.000,00 € 

Total............................................................................................................41.140,22 € ( + iva ) 



PRUNES ARQUITECTES SLPU                                                                                                                                                  societat d’arquitectes 

Pl. Fius i Palà, 1 esc. esquerra 2n 2a – 08240 MANRESA                                                                                                                     938.721.572 

1811_PMU DAMA_TR_V3_SETEMBRE 2022.docx                                                                                                                                              Pàg. 48

B. Projecte i direccions d’obra projecte d’urbanització, enderrocs i consolidació naus. 

Redacció i tramitació Projecte d’urbanització............................................................8.285,00 € 
Direcció d’obres i altres tècnics  Projecte d’urbanització.........................................13.400,00 € 
Redacció i tramitació projecte i direcció d’obres enderroc.........................................2.180,00 € 

Total............................................................................................................23.865,00 € ( + iva ) 

Si es fa el sumatori de A+B dóna un valor total de 65.005,22 € ( + iva ). Per tant, el cost total 
actualitzat seria el següent: 

Cost total actualitzat segons proposta PMU....................................................651.811,73 € 

Aquest valor suposa aproximadament un increment del 635% respecte els costos estimats 
per la fitxa inclosa al Text Refós del POUM, de 102.210,35 €. Aquest increment tant 
important es deu bàsicament a tres motius: 

- A la fitxa de l’aprovació inicial estava inclòs l’enderroc de les edificacions existents 
per un import de 172.960,00 € com a costos de transformació urbanística, en canvi 
a la fitxa del Text Refós que s’adjunta aquest valor es zero. La edificació principal, 
corresponent a l’antic cinema Goya es va enderrocar a càrrec de la Junta de 
Compensació i encara resten al sector dues edificacions residencials i murs i 
tanques per enderrocar prèviament al desenvolupament del sector. Les despeses 
associades a aquests enderrocs son de 171.607,21 €. 

- Les despeses de gestió previstes per al PMU a la fitxa del Text Refós del POUM 
son de 9.291,85 €. Només les despeses de gestió comptable i fiscal i de secretaria 
de la Junta de Compensació per un període mínim de dos anys suposen 10.400 € i 
ja superen aquesta xifra. El total previst de despeses de gestió i altres actuacions 
associades suposen un total de 31.024,42 € ( un cop descomptades del sumatori 
A+B les despeses associades a l’enderroc ). 

- A la fitxa de l’aprovació inicial estaven previstes unes despeses d’indemnitzacions 
per un import de 178.838,24 €, en canvi a la fitxa del Text Refós que s’adjunta 
aquest valor es zero. El valor final de les indemnitzacions, segons consta a les 
actes de la Junta de Compensació, ha estat de 297.328,34 €. 

Per tant, si s’actualitza la repercussió per m2 a urbanitzar del cost ordinari ( 651.811,73 € / 
596,54 m2 ) en resulta un valor de 1.092,65 €/m2 d’urbanització.

Respecte aquest cost d’urbanització previst, la Junta de Compensació o propietat de l’àmbit 
dipositarà la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització a l’efecte de la publicació 
de l’acord d’aprovació definitiva del PMU la Dama, en compliment del que disposa l’article 
107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 

4.2 Repercussió de les càrregues urbanístiques 

L’administració actuant no haurà de participar de les càrregues d’urbanització derivades de 
la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic d’acord amb l’article 46 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, i amb 
l’article 16 de la Ley 8/2007 de Suelo i d’acord amb l’article 46 del Text Refós de la Llei 
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d’Urbanisme ( text consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 ). Així 
dons i un cop descomptat aquest 10% d’aprofitament corresponent a l’administració, la 
repercussió de les càrregues urbanístiques sobre el 90% del sostre d’aprofitament privat 
edificable al sector és la següent: 

Repercussió    651.811,73 euros / 2.734,31 m2st  =    238,38 euros/m2st

4.3 Justificació de la viabilitat econòmica de la promoció

La repercussió de les càrregues urbanístiques obtinguda en el punt anterior respecte el 
sostre edificable màxim justifica la viabilitat econòmica de la promoció. En qualsevol cas, 
també s’ha de considerar que el present estudi de viabilitat econòmica desenvolupa la fitxa 
del POUM del PMU Alcoholera, on queda justificada la seva viabilitat econòmica i que 
s’adjunta a continuació: 
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4.3 Justificació de la viabilitat econòmica de la promoció per valor residual

Fitxa càlcul valor residual:



ESTUDI ECONÒMIC
PMU ALCOHOLERA

INGRESSOS 5.449.452,70 €

DESPESES 5.294.688,00 €

RESULTAT 154.764,70 €
BENEFICI 2 % 105.893,76 €

RESULTAT RESIDUAL 48.870,94 €

SUPERFICIE SÒL PMU 1863,47 m2

SUPERFICIE SÒL PMU APROF. PRIVAT 1267,16 m2
RESIDUAL BRUT SÒL PRIVAT ( € / m2 sòl ) 38,57 €
10 % APROFITAMENT URB. 126,72 m2

34,71 €

PMU NOTA: INCLOU ENDERROCS I INDEMNITZACIONS JA EXECUTADES 477.075,00 €

########## 320,00

HABITATGE LLIURE 5 46,70 m2 x 2.300,00 € 107.410,00 €

50 % S.C. TERRASSES LLIURE 100,00 m2 x 2.300,00 € 230.000,00 €

HABITATGE LLIURE 4 95,00 m2 x 2.250,00 € 213.750,00 €

50 % S.C. TERRASSES LLIURE 50,00 m2 x 2.250,00 € 112.500,00 €

HABITATGE LLIURE 3 276,45 m2 x 2.200,00 € 608.190,00 €

50 % S.C. TERRASSES LLIURE 25,00 m2 x 2.200,00 € 55.000,00 €

€ESPAIS COMUNS 520,00 m2 x 0,00 €

€

50 % S.C. TERRASSES LLIURE 50,00 m2 x 2.100,00 € 105.000,00 €

2.150,00 € 680.367,50 €

50 % S.C. TERRASSES LLIURE 25,00

€

€

€ 16.370,00 €

HABITATGE LLIURE 1 316,45 m2 x 2.100,00 € 664.545,00

50 % S.C. TERRASSES CONCERTAT 10,00 m2 x 1.637,00

0,00

HABITATGE LLIURE 2 316,45 m2 x

€

5.449.453 €

LOCAL P.SOT/PB ( LOCALS PETITS ) 200,00 m2 x 1.500,00 € 300.000,00 €

€790,71 m2 x 1.250,00 €

€

50 % S.C. TERRASSES HPO

988.387,50

369.847,80

HABITATGE CONCERTAT 137,70 m2 x 1.637,00 € 225.414,90

60,00 m2 x 1.182,00 € 70.920,00

HABITATGE HPO 312,90 m2 x 1.182,00 €

4.646.691 €

HONORARIS TÈCNICS 229.000,00 €

TRÀMITS I ADMINISTRACIÓ 134.000,00

DESPESES FINANCERES 295.000,00 €

COMERCIALITZACIÓ 95.000,00 €

€

NOTARIA I REGISTRES 55.000,00 €

SUBMINISTRAMENTS 60.000,00 €

140.353 €HONORARIS TÈCNICS 23.275,00 €

TRÀMITS I ADMINISTRACIÓ 9.500,00 €

€

TRÀMITS I ADMINISTRACIÓ 1.234,00 €

ESTIMACIÓ BENEFICIS 2%

DESPESES PREVISTES

477.075 €

ENDERROCS

OBRA 27.500,00 €

30.569 €HONORARIS TÈCNICS 1.835,00

RESIDUAL NET SÒL ( € / m2 SÒL PRIVAT)

m2 x 2.150,00 € 53.750,00 €

PROJECTE URBANITZACIÓ

OBRA 107.578,00 €

PROJECTE EDIFICIS

OBRA 3.778.691,00 €

INGRESSOS PREVISTOS

VENDA PROMOCIÓ

APARCAMENTS 36 P x 18.000,00 € 648.000,00

LOCAL P.B (LOCAL MITJÀ)
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4.4 Informe de sostenibilitat econòmica 

L’article 22 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 (Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació 
urbana) i l’article 66 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, text consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, estableixen la obligació d’incloure en els 
documents urbanístics un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la 
implantació i el manteniment de les infraestructures, així com de la implantació dels serveis 
necessaris o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants. 

Per tal d’avaluar l’impacte de l’actuació sobre el pressupost de l’administració pública cal 
establir quina ha de ser la valoració de les despeses de manteniment que generaran 
anualment els nous espais públics que defineix l’ordenació. 

El PMUt 010 Dama transformarà un sector de sòl urbà actualment no consolidat i permetrà 
obtenir nou sòl de titularitat pública per a Viari i Espais Lliures, amb la creació d’un gran 
espai públic davant de la fàbrica de l’Anònima. L’àmbit del PMU compren una superfície, 
segons la documentació gràfica del PMU, de 1.863,47 m2 ( ajust del 0,074 % respecte la 
superfície indicada a la fitxa del POUM de 1.862,09 m2 ), amb el següent repartiment:

SÒL PÚBLIC I SÒL PRIVAT ÀMBIT PMU

sistemes superficie sòl (m2) percentatge (%)

 VIARI DE COMUNICACIÓ

a2 viari recorregut per a vianants 186,35 10,00%

 ESPAIS LLIURES

D.3a places i jardins urbans 409,96 22,00%

 TOTAL SISTEMES 596,31 32,00%

zones superficie sòl (m2) percentatge (%)

1.5/1.5d.pe ORD. VOLUMS ESPECIALS 1.267,16 68,00%

ocupació residencial i comercial

 TOTAL ZONES 1.267,16 68,00%

1.863,47 100%

Segons dades extretes de les taules del POUM, dins del sòl urbà de Manresa, la superfície 
total de sistema viari és de 1.884.136 m2 i la superfície d’espais lliures és de 659.876 m2. 
Per tant, es pot concloure que el desenvolupament del sector preveu un increment de la 
superfície de sistemes viaris del conjunt de la ciutat del 0,0000924 % i del conjunt d’espais 
lliures del 0,0006399 %. 

Els percentatges anteriors deixen veure que l’impacte global de l’actuació respecte el 
pressupost municipal és considerablement inferior al 1%. 

Tenint en consideració que, segons les dades del POUM, la superfície de sòl urbà consolidat 
del municipi és de 6.640.487 m2 i el nombre d’habitatges del sòl urbà consolidat actual és de 
38.718, l’ordenació proposada de 1.752 m2 amb 19 nous habitatges suposarà un augment 
del 0,0004907 % en el nombre d’habitatges, també considerablement inferior al 1%. 

Cal tenir present que el present pla de millora té com a objectiu la reordenació d’una illa de 
sòl urbà que permetrà transformar uns terrenys privats, majoritàriament sense ús actualment 
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i dedicats provisionalment a ús d’aparcament públic de rotació. Un cop portada a terme 
aquesta transformació, s’obtindrà una illa amb activitat terciària i residencial complementada 
amb un espai lliure que permetrà relacionar la trama urbana actual amb el futur espai públic 
a desenvolupar als terrenys on es situa actualment la fàbrica de l’Anònima.. 

Tot i que la relació d’espai públic i espai privat s’estableix al 32/68%, cal tenir en compte la 
densitat màxima fixada pel POUM, que la proposta del PMU manté en els 19 habitatges, així 
com l’edificabilitat bruta màxima que es fixa al sector en 1,63.

Així dons, tot i que el present Pla de millora suposa un augment de pressupost per a 
l’administració pública, cal considerar que la reordenació estableix una densitat i 
edificabilitats que permetran obtenir una important dotació d’espai públic per millorar 
considerablement la qualitat del teixit urbà existent, així com permetre la seva relació amb 
els futurs desenvolupaments previstos. També s’ha de tenir en consideració que l’obtenció 
d’aquest espai públic i el 10% d’aprofitament urbanístic de l’administració no tindran cap cost 
al tractar-se d’una cessió i que el PMU desenvolupa una proposta que generarà nous 
creixements terciaris i residencials, que també suposaran una font d’ingressos municipals. 

Per tant, es pot considerar que l’ordenació prevista en el present Pla de millora urbana 
suposa un creixement equilibrat, amb unes despeses públiques associades a l’actuació que 
es troben dins dels estàndards del municipi, ja que aquest creixement es correspon al que 
preveu el POUM a la seva Avaluació econòmica i Informe de sostenibilitat econòmica.

D’aquesta manera, es pot considerar que l’ajuntament podrà assumir els petits increments 
de despesa que generà el seu desenvolupament. 

Manresa, Setembre de 2022 

Per l’equip redactor                   Per la propietat

Miquel Àngel Prunés i Feixas                
PRUNÉS ARQUITECTES SLP                                    JUNTA DE COMPENSACIÓ LA DAMA 

PRUNES 
FEIXAS 
MIQUEL 
ANGEL - 

Firmado digitalmente por 
PRUNES FEIXAS MIQUEL 
ANGEL -  
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-3930783
5F, givenName=MIQUEL 
ANGEL, sn=PRUNES FEIXAS, 
cn=PRUNES FEIXAS MIQUEL 
ANGEL -  

07:33 
+02'00'

D DAN 
NUÑEZ (R: 
V65262677
)

Firmado digitalmente por 
DAN NUÑEZ (R: 

V65262677) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0438/
PUESTO 1/40718/22082022102435, 
serialNumber=IDCES-4
givenName=DAN, sn=NUÑEZ 
BOTELLO, cn DAN 
NUÑEZ (R: V65262677), 
2.5.4.97=VATES-V65262677, 
o=JUNTA COMPENSACION DEL PLA 
DE MILLORA URBANA - PLA 
ESPECIAL LA DAMA DEL PE17, c=ES 
Fecha: 2022.10.05 11:08:26 +02'00'



PRUNES ARQUITECTES SLPU                                                                                                                                                  societat d’arquitectes 

Pl. Fius i Palà, 1 esc. esquerra 2n 2a – 08240 MANRESA                                                                                                                     938.721.572 

1811_PMU DAMA_TR_V3_SETEMBRE 2022.docx                                                                                                                                              Pàg. 54

5 PLA D’ETAPES 

Tenint en consideració les característiques i objectius del polígon d’actuació delimitat, és 
necessari fixar un pla d’etapes per al desenvolupament del sector de planejament: 

 Es fixa una etapa de dos anys ( 2 ) per iniciar i finalitzar les obres d’urbanització 
des de la notificació de l’acord municipal de l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació o de l’escriptura de reparcel·lació voluntària. 

 Es fixa una etapa de dos anys ( 2 ) per la sol·licitud de la llicència d’obres majors 
per la construcció de l’edifici volumètric 1 ( UE1+UE2 ), o bé, de l’edifici volumètric 
2 ( UE3 ) definits al PMU, a comptar a partir de la data de notificació de l’acord 
municipal d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació o de l’escriptura de 
reparcel·lació voluntària. 

 Els terminis legalment establerts en la llicència d’obres majors o qualsevol de les 
seves possibles pròrrogues per portar a terme la construcció dels edificis 
volumètrics 1, 2 o 3. 

 Pel que fa a l’habitatge protegit es fixa una etapa de dos anys ( 2 ) per a l’inici de 
les obres a comptar des de que la parcel.la tingui condicions de solar, i de 3 anys ( 
3 ) per la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 
d’obres.

Manresa, Setembre de 2022 
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6 INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ( o informe d’innecessarietat de 
sotmetre el Pla a avaluació ambiental) 

Els sòls inclosos dins del sector que està previst ordenar mitjançant un Pla de millora es 
troben totalment integrats dins de la trama urbana de Manresa, situats en una ubicació de 
centralitat dins del nucli antic de Manresa, envoltats per una retícula de carrers totalment 
consolidats i estructurats amb edificacions entre mitgeres conformant illes tancades, així com 
per la plaça Infants a l’oest i l’antiga fàbrica de l’Anònima i el seu àmbit de desenvolupament 
al nord. Per tant es tracta d’un entorn fortament consolidat i urbanitzat, sense cap valor a 
protegir des del punt de vista mediambiental. Per tant, la modificació puntual no actua sobre 
cap terreny ambientalment sensible, sinó tot el contrari, millora les condicions d’un àrea 
actualment degradada.

Segons l’article 91 del decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els plans de 
millora urbana han d’incloure els mateixos documents regulats en els articles 84 a 89 del 
mateix decret pel que fa als plans parcials urbanístics, llevat que algun d’ells sigui 
innecessari ateses les finalitats del pla i la naturalesa de les actuacions o operacions 
previstes. Segons el mateix article al seu punt 2, la documentació dels plans de millora 
urbana en sòl urbà no consolidat hauran d’incloure un informe mediambiental d’acord amb el 
que estableix l’article 100. 

En relació a la documentació a incloure en els plans parcials i concretament a l’article 85 del 
Reglament, es defineix que en els plans parcials s’inclourà un informe mediambiental i un 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

Segons l’article 100 “Objecte i contingut de l’informe ambiental dels plans urbanístics 
derivats” l’informe ambiental a incloure als plans té per objecte l’anàlisi dels aspectes 
ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada i contenir les 
següents previsions: 

- La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament 
- La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per la redacció del Pla i 

l’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre, per les 
característiques de l’actuació, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 

- La descripció i justificació ambiental de l’ordenació detallada, amb expressió de les 
seves determinacions amb repercussions significatives sobre el medi ambient, la 
determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica, 
l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general. 

- La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació detallada 
proposada sobre els diferents aspectes ambientals. 

- L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals 
establerts.

- Si s’escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

Tots aquests punts es desenvolupen i analitzen al punt 1.9 “Informe mediambiental” de la 
memòria del present Pla de millora urbana. 

Al mateix article 100 al seu punt 2 es defineix el següent: 

“En el cas dels plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a avaluació ambiental, 
aquests han d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre 
avaluació ambiental de plans i programes....” 
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La norma que regula la necessitat o no d’incorporar un informe de sostenibilitat ambiental és  
la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

L’article 5 de la Llei 6/2009 defineix quins son els plans i programes que s’han de sotmetre a 
avaluació ambiental i, entre d’altres supòsits, el que ens afecta en el present Pla de millora 
urbana és el seu punt 1.a. En aquest punt es defineix que estaran sotmesos a avaluació 
ambiental els plans i programes relacionats a l’annex 1 de la llei. 

En aquest annex 1 es defineix el següent: 

“ Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental: 
.....

2. Instruments de planejament urbanístic:  

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.  
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de 
construccions destinades a les activitats de càmping i també el planejament urbanístic 
derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i de serveis 
comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i d’obres necessàries per a 
la prestació de serveis tècnics, d’estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària. Els plans en què, per les característiques i la poca entitat, 
es constati, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir 
efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests 
efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar 
de l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, 
declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i 
notificar la resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental 
no notifica la resolució d’exempció d’avaluació en aquest termini, s’entén que la sol·licitud ha 
estat desestimada. 
.....” 

Es pot concloure, doncs, l’innecessari de sotmetre el Pla a avaluació ambiental.  

Tot i això, la nova edificació i urbanització del sector, d’iniciativa privada, permetrà incorporar 
mesures de correcció de l’impacte sobre el medi ambient que es produiran associades al 
nou desenvolupament urbà. El PMU La Dama preveu la correcció dels impactes sobre el 
medi ambient en relació a la gestió de les aigües, dels residus i l’energia, incorporant l’ús de 
materials i solucions constructives que causin un menor cost ambiental. Per tal de 
desenvolupar-lo, totes aquestes mesures tindran en consideració els requeriments de les 
Ordenances Municipals, la normativa vigent sobre eficiència energètica i el CTE. 
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7 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA PLA DE MILLORA URBANA 

A continuació s’adjunta reportatge fotogràfic de l’estat actual de l’entorn i l’àmbit del PMU La 
Dama.
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8 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLA DE MILLORA URBANA 

8.1 Situació i àmbit 
8.2 Ortofotomapa 
8.3 Planejament vigent 

1 Fitxa POUM 
2 Qualificació urbanística 

8.4 Estat actual. Topogràfic del sector 
8.5 Estat actual. Estructura de la propietat 

1 Finques Cadastre 
2 Finques Registre 

8.6 Estat actual. Usos del sòl, subsòl i de l’edificació 
8.7 Estat actual. Alçades de l’edificació 
8.8 Estat actual. Estat de l’edificació 
8.9 Estat actual. Xarxes de servei. Hidrologia i clavegueram 
8.10 Estat actual. Xarxes de servei. Electricitat 

1 Alta i Mitja tensió 
2 Baixa tensió 

8.11 Estat actual. Xarxes de servei. Telecomunicacions 
8.12 Estat actual. Xarxes de servei. Aigua 
8.13 Estat actual. Xarxes de servei. Gas 
8.14 Estat actual. Xarxes de servei. Enllumenat públic i semàfors 
8.15 Proposta d’ordenació. Esquema de solució del planejament 

1 Proposta 
2 Alternatives a la proposta 

8.16 Proposta d’ordenació. Zonificació i divisió poligonal 
8.17 Proposta d’ordenació. Definició geomètrica i ordenació edificació. Nivells  

1 Nivell A 
2 Nivell B 
3 Nivell C 
4 Nivell D 
5 Nivell E 
6 Nivell F 
7 Nivell G 

8.18 Proposta d’ordenació. Definició espai públic 
8.19 Proposta d’ordenació. Seccions 

1 Secció 1 
2 Secció 2 
3 Secció 3 
4 Secció 4 
5 Secció 5 

8.20 Proposta d’urbanització. Esquema de les xarxes de serveis 
8.21 Proposta d’urbanització. Actuacions previstes dins i fora d’àmbit 
8.22 Annex. Assolellament proposta 

1 Assolejament mes de gener 
2 Assolejament mes de juliol 

8.23 Annex. Imatge general de la proposta 
1 Perspectives 1 
2 Perspectives 2 
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9 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

9.1 Introducció i antecedents 

Amb el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada pel Pla de Millora Urbana La 
Dama ( PMUt 010 ) es pretén avaluar l’increment de desplaçaments que pot generar el 
desenvolupament del sector i l’afectació sobre les capacitats de les xarxes existents, 
especialment en relació al nus circulatori de la rotonda de la plaça Infants. També es pretén 
definir i valorar les possibles mesures i actuacions necessàries per tal de garantir el bon 
funcionament de la nova mobilitat generada, d’acord amb el que defineix la Llei 9/2003, de 
13 de juny, de la mobilitat. 

L’àmbit del PMU Dama, objecte de la present avaluació, es situa al nucli antic de la ciutat i 
abasta una illa de sòl urbà no consolidat, situada a l’entorn de la plaça Infants i de l’antiga 
fàbrica l’Anònima. El desenvolupament del PMU permetrà la transformació d’una àrea de la 
ciutat, actualment ocupada per edificacions residencials sense ús i solars condicionats de 
manera provisional com a aparcament públic de rotació, per incloure una ordenació 
residencial i terciària integrada amb el futur desenvolupament d’un gran espai públic a 
l’entorn del PMU Anònima, situat al costat nord del PMU Dama.

Dins de l’àmbit es preveu una superfície comercial de petita dimensió, que no superarà els 
800 m2 de superfície de venda, amb accés directe de vianants i de mercaderies des de la 
plaça Infants i situada a un nivell superior respecte el nou espai públic resultant al carrer 
Dama davant de l’edifici Segre. Es preveuen també una sèrie de petits locals comercials al 
voltant de la futura plaça a preveure al carrer Dama davant de l’edifici Segre, amb una 
superfície aproximada de 200 m2 de superfície de venda, amb accés directe de vianants, de 
vehicles i de mercaderies des del carrer Dama. 

Dins de l’àmbit es preveu un sostre comercial total ( incloent superfície d’atenció al públic i 
espai d’emmagatzemat ) d’aproximadament 1.100/1.200 m2. 

Tot i aquesta previsió, en relació a aquesta superfície comercial, serà el corresponent 
projecte d’obres i activitats el que haurà de justificar la seva conveniència i adaptació a la 
mobilitat en el corresponent EAMG que els promotors hauran de redactar d’acord amb el 
decret 344/2006 i la legislació relativa al comerç, un cop conegudes les característiques 
exactes de l’activitat a desenvolupar. 

9.2 Objectius 

Els principals objectius del present document són: 

1. Estudiar les característiques de l’àrea d’influència del nou sector, amb usos 
residencials i terciaris, en relació a la mobilitat existent i molt especialment en relació a 
la mobilitat associada a la rotonda de la plaça Infants. 

2. Estimar la mobilitat que generarà el nou creixement residencial i terciari proposat. 

3. Valorar la distribució modal ( percentatge de viatgers que fan servir un mitjà de 
transport o quantitat de viatges ) dels diferents desplaçaments generats. 
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4. Avaluar les diferents solucions de mobilitat de cada xarxa de transport ( de vianants, 
bicicletes, transport públic i vehicle privat ). 

5. Proposar possibles mesures complementàries a adoptar. 

6. Establir les previsions d’aparcaments necessàries. 

7. Realitzar una estimació econòmica de les despeses generades per l’increment de 
mobilitat, inclosos els possibles costos d’implantació de l’increment o trasllat de 
serveis de transport públic. 

El present document es proposa concretar les propostes en relació a la mobilitat plantejades 
en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Manresa, les determinacions del quin seran d’aplicació.

9.3 Anàlisi de la situació actual 

9.3.1 Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi son els terrenys corresponents al PMUt 010 Dama, situats al sector del nucli 
antic de la ciutat i que abasten dues illes de sòl urbà no consolidat a l’entorn de l’actual plaça 
Infants, del carrer de la Dama i del sector del PMU Anònima, on es preveu una gran 
transformació urbana al voltant de l’antiga fàbrica de l’Anònima i l’edifici Segre. El PMU
Dama es troba delimitat al oest per la plaça Infants i la trama urbana consolidada, al sud per 
la trama urbana consolidada i el carrer Dama, que travessa el sector en sentit sud-nord fins a 
la façana de l’edifici Segre situat al Nord. Al nord està delimitat pel carrer Llussà i finalment a 
l’est per la trama urbana consolida.

D’aquesta descripció de l’àmbit es pot veure que es tracta d’un àmbit de forma irregular i 
delimitat en gran part per la trama urbana consolidada. 

Les actuacions previstes pel Pla de millora urbana pretenen la transformació dels usos 
existents ( actualment destinats provisional a aparcament públic de rotació ) i l’ordenació del 
sector amb aprofitaments residencials i terciaris, amb la previsió de creació de nous espais 
lliures.

Actualment l’àmbit configura dues illes tancades amb tanques i edificacions en alineació als 
vials existents, així com una part dels solars condicionats com a aparcament públic de 
rotació de manera provisional. 

El sector objecte del present estudi de mobilitat generada ocupa una superfície de 1.863,47 
m2, amb un sostre màxim edificable de 3.037,46 m2, dels quals 1.285,79 m2 ( el 42,30% ) 
és previst per a usos terciaris i altres usos en planta baixa i la resta, 1.751,66 ( el 57,70% ), 
per a usos residencials en planta pis. El nombre màxim d’habitatges previstos al PMUt 010 
Dama és de 19 ( 13 de renda lliure i 6 protegits ). 

El sector del PMU Dama es troba dins de l’àmbit del Barri Antic, on es detecten el major 
nombre de carrers amb voreres inferiors a 90 cm i on es concentra la xarxa de carrers de 
vianants ( de prioritat invertida o exclusiva per a vianants ). Es tracta de carrers estrets en 
molts casos d’amplada inferior a 9 m, i en el cas concret del nostre sector, el carrer Dama, 
amb una amplada inferior a 5 m. Aquestes dimensions suposen que a la trama urbana 
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1. Línia 1 – La Balconada 

Aquesta línia s’atura a la parada “Sant Domènec“, situada a l’oest del sector ( a la 
cantonada entre el carrer Àngel Guimerà i la Muralla del Carme ). Es tracta d’una línia 
circular que dóna servei entre les 5.20h i les 22.10h , amb un total de 65 expedicions per 
dia i una freqüència de 15 m a partir de les 7h. El seu temps de recorregut és d’uns 40 
minuts. Aquesta línia connecta el centre de Manresa amb l’estació d’autobusos 
interurbans i l’estació de Ferrocarrils ( FGC ) amb el centre de Manresa i els barris de la 
Sagrada Família, La Balconada i Cal Gravat. 

2. Línia 4 – Font Valldaura 

Aquesta línia s’atura a la parada “Mercat Puigmercadal“, situada a l’oest del sector ( a la 
cantonada entre la Crta. de Vic i la Muralla del Carme ) i a la parada “Sant Domènec”,
situada també a l’oest i a 100 m de la parada anterior. Es tracta d’una línia circular que 
dóna servei entre les 7.00h i les 21.20h els dies feiners i lectius, amb un total de 44 
expedicions per dia i una freqüència de 20 m, que es redueix a 17 expedicions per dia i 
una freqüència de 40 m els dissabtes i els feiners no lectius, reduint també la seva 
amplitud horària a l’iniciar el servei a les 8.40h. El seu temps de recorregut és d’uns 35 
minuts. Aquesta línia no opera en diumenges i festius i connecta el centre de Manresa 
amb l’estació d’autobusos interurbans i l’estació de Ferrocarrils ( FGC ) i els barris de la 
Font dels Capellans, Sagrada Família, Carretera de Vic-Remei i Valldaura. 

3. Línia 5 – Sant Pau – Viladordis – Dolors 

Aquesta línia s’atura a la parada “Mercat Puigmercadal“, situada a l’oest del sector ( a la 
cantonada entre la Crta. de Vic i la Muralla del Carme ) i a la parada “Sant Domènec”,
situada també a l’oest i a 100 m de la parada anterior. Es tracta d’una línia circular que 
dóna servei entre les 7.00h i les 22.00h els dies feiners, amb un total de 14 expedicions 
per dia i una freqüència d’1 hora, que es redueix a 10 expedicions per dia els dissabtes i 
els feiners no lectius, mantenint la freqüència però reduint la seva amplitud horària a 
l’iniciar el servei a les 9.00h i finalitzar-lo a les 20.00h. El seu temps de recorregut és d’uns 
55 minuts. Aquesta línia no opera en diumenges i festius i connecta el centre de Manresa 
amb l’estació d’autobusos interurbans i l’estació dels Ferrocarrils ( FGC ) i els barris de 
Guix-Pujada Roja, Viladordis i Dolors, connectant també amb l’estació de RENFE. 

4. Línia 6 – Festius La Balconada 

Aquesta línia s’atura a la parada “Mercat Puigmercadal“, situada a l’oest del sector ( a la 
cantonada entre la Crta. de Vic i la Muralla del Carme ) i a la parada “Sant Domènec”,
situada també a l’oest i a 100 m de la parada anterior. Es tracta d’una línia que dóna 
servei entre les 7.45h i les 21.45h entre les parades de Guimerà i Sant Domènec els dies 
festius, amb un total de 15 expedicions per dia i una freqüència d’1 hora. El seu temps de 
recorregut és d’uns 30 minuts. Aquesta línia connecta el centre de Manresa amb l’estació 
d’autobusos interurbans i l’estació de Ferrocarrils ( FGC ) i els barris de la Sagrada 
Família, La Balconada i Cal Gravat. 

5. Línia 7 – Festius La Parada 

Aquesta línia s’atura a la parada “Mercat Puigmercadal“, situada a l’oest del sector ( a la 
cantonada entre la Crta. de Vic i la Muralla del Carme ) i a la parada “Sant Domènec”,
situada també a l’oest i a 100 m de la parada anterior. Es tracta d’una línia que dóna 
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a la xarxa de transport públic urbà de la ciutat al seu punt 7 “Impacte de la mobilitat 
generada sobre les diferents xarxes de transport”:

 Els nous desenvolupaments previstos al POUM ( entre ells el PMUt 010 la Dama ) 
conduiran a una ciutat de 100.000 habitants, amb una lleugera disminució global 
del trànsit a la xarxa viària gràcies a polítiques d’incentivació del transport públic i 
dels desplaçaments a peu. 

 La creació de nous itineraris de ronda farà que el trànsit a la majoria de carrers del 
centre de Manresa ( entre ells el que conformen el nostre sector ) disminueixi 
considerablement.

 En relació a la xarxa d’autobús urbans, el POUM estima que amb el 
desenvolupament dels nous sectors fins assolir l’increment de població de 100.000 
habitants, es crearà una nova demanda de 6.575 viatges/dia, dels que 1.286 
viatges seran absorbits per les línies interurbanes d’autobús. Aquest increment 
suposarà una nova càrrega de passatgers a les línies urbanes. 

 Un cop analitzat si la nova demanda pot ser absorbida per la xarxa actual, es 
conclou a l’EAMG del POUM que són necessàries les següents actuacions: 

- L1. Incrementar la freqüència de 15 a 10 m. 
- L2. Incrementar la freqüència de 12 a 10 m. 
- L8. Incrementar la freqüència de 18 a 15 m. 
- L3, L5 i L8 tindran un petit dèficit de capacitat en hora punta per poder absorbir la 

nova demanda que es generarà. 

Per tant, si es té en consideració la proporcionalitat entre l’increment de població previst pel 
conjunt de la ciutat a l’EAMG del POUM, que preveu passar de 76.170 a 100.00 habitants 
(23.830 habitants, un increment del 23,83%) i l’increment de població que suposaria el sector 
objecte del present PMU (aproximadament 75/100 habitants), és a dir, un increment inferior 
a l’1%. Aquesta proporcionalitat suposa que el sector només suposa un valor inferior al 1% 
de tot l’increment d’habitants previst pel POUM i, tenint en consideració que les actuacions a 
preveure en l’EAMG del POUM no són excessivament importants en relació al transport 
públic, es pot concloure que l’actual xarxa de autobusos urbans pot absorbir l’increment de 
demanda generada pel desenvolupament del sector del PMUt 010 Dama sense portar a 
terme cap actuació. 

Xarxa transport públic interurbà 

Els serveis ferroviaris que donen cobertura a la ciutat de Manresa estan operats per RENFE 
i FGC, cadascun amb una línia i sense connexió entre elles. En relació al seu ús, actualment 
el volum de la demanda de passatgers de la línia de Rodalies de RENFE és major, 
possiblement motivat per un temps de connexió amb Barcelona lleugerament inferior i una 
major centralitat de les seves parades dins de la ciutat de Barcelona. 

Estació de RENFE

Es troba situada al sud del nucli urbà, al marge dret del riu Cardener. En aquesta estació 
opera la línia de rodalies R4 que connecta Manresa amb Barcelona i Sant Vicenç de Calders 
i la línia de mitjana distància R12 que connecta l’estació de l’Hospitalet de Llobregat amb la 
de Lleida-Pirineus passant per Manresa. Aquesta línia de rodalies té una oferta en feiners i 
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dissabtes de 37 expedicions/dia i sentit amb una freqüència de 30 m i un temps de 
recorregut aproximat de 1h i 20 m. Els diumenges i festius, la oferta es redueix a 18 
expedicions/dia i sentit amb una freqüència d’1 hora. En relació a la línia de mitjana 
distància, compta amb 3 trens diaris en cada sentit, amb un temps de recorregut entre 
Manresa i Lleida d’unes 2 hores. Tot i trobar-se allunyada per un recorregut de només 10 m 
a peu del nostre sector, existeix la possibilitat de connectar amb aquesta estació amb la línia 
d’autobús urbà L5 que té parada a les parades “Mercat Puigmercadal“ i “Sant Domènec”.

Estacions dels FGC Manresa Baixador i Manresa Alta 

Es troben situades al nord del sector de la Dama. En aquestes estacions operen les línies 
R5 i R50, totes dues amb origen a la Plaça Espanya de Barcelona i final a l’estació de 
Manresa Baixador (excepte 3 serveis que inicien el seu recorregut a Martorell en sentit 
Manresa). L’oferta en dies feiners és de 30 expedicions/dia en sentit Manresa i 34 
expedicions/dia en sentit Barcelona, amb una freqüència de 30 minuts. En dissabtes i festius 
l’oferta és de 17-18 expedicions/dia i la freqüència es redueix a 1 hora. El temps de trajecte 
entre la Plaça Espanya de Barcelona i l’estació de Manresa Baixador ( darrera i següent 
estació de la xarxa ) és de 1h i 30 m. 

L’estació Manresa Baixador es troba allunyada per un recorregut de 10 m a peu del nostre 
sector i l’estació Manresa Alta de 15 m, tot i que existeix la possibilitat de connectar amb 
aquesta estació amb les línies d’autobús urbà L4 i L5 que tenen parada a les parades 
“Mercat Puigmercadal“ i “Sant Domènec”, situades pròximes al sector. 

Tot i que no es disposa de dades concretes, es pot considerar que actualment la xarxa de 
serveis ferroviaris existent no es troba saturada, de manera que podrà absorbir un cert 
increment de demanda en relació al sector sense modificar les condicions actuals de la 
xarxa. En tot cas, en l’EAMG del POUM s’estableixen les següents consideracions en relació 
a la xarxa de transport públic urbà de la ciutat al seu punt 7 “Impacte de la mobilitat 
generada sobre les diferents xarxes de transport”:

 En relació a la nova demanda en ferrocarril associada al desenvolupament del 
complert del POUM que defineix el seu EAMG, s’estima que serà de 610 
viatgers/hora punta en els dos sentits, dels quals el 60 % serà absorbit per RENFE 
( 366 viatgers/hora en els dos sentits ) i el 40% restant per FGC ( 244 viatgers/hora 
en els dos sentits ).

 Aquests valors suposaran una càrrega de mobilitat relativament petita en relació a 
la oferta de transport de les dues companyies, i per tant aquesta nova càrrega 
associada a l’increment de població prevista serà assumible per l’actual servei. 

 Per tant, l’increment de viatgers associats al desenvolupament del nostre sector, 
molt més petit que el conjunt del desenvolupament previst al POUM, també serà 
assumible per l’oferta de transport ferroviària, que ja és suficientment alta 
actualment.

Estació d’autobusos de Manresa 

A part de les xarxes de ferrocarrils, la ciutat de Manresa disposa d’un nombre important de 
línies interurbanes d’autobús que donen servei als municipis del seu àmbit d’influència ( Sant 
Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, 
Navarcles, Sant Vicenç de Castellet....) i també disposa d’altres serveis comarcals i serveis 
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interurbans amb parada a altres poblacions ( Barcelona, Vic, Lleida, Girona, Berga, 
Puigcerdà....). Tot i que no és la única parada, ja que els itineraris de les línies interurbanes 
penetren fins al centre de la ciutat i s’aturen principalment a la Plaça Valldaura i la Plaça 
Espanya, la principal parada d’aquestes línies és aquesta estació, situada al nord del nostre 
sector.

En relació a la consideració sobre si la xarxa de línies interurbanes es troba saturada o no, i 
sobre si podrà absorbir un cert increment de demanda en relació al PMU La Dama sense 
modificar les condicions, en l’EAMG del POUM s’estableixen les següents consideracions en 
relació al seu punt 7 “Impacte de la mobilitat generada sobre les diferents xarxes de 
transport”:

 Segons l’EMQ 2006 ( enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya ) les principals 
relacions es realitzen amb Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, 
Barcelona i Santpedor i amb un segon nivell, amb Sallent, Sant Salvador de 
Guardiola, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. 

 Segons la mateixa enquesta, el conjunt d’aquests municipis suposen el 50% dels 
desplaçaments de connexió amb Manresa i l’oferta de connexió amb aquests 
supera les 2 expedicions/hora punta en ambdós sentits ( amb excepció de Sallent i 
Sant Salvador de Guardiola ). 

 Al no disposar d’informació sobre la demanda de les línies urbanes, el EAMG del 
POUM realitza una estimació dels llindars màxims d’ocupació segons la nova 
demanada generada i atreta pel que defineix el nou POUM, per tal que es 
generessin problemes d’ocupació ( amb una estimació de capacitat de 60 places 
per vehicle ). 

 En aquesta estimació es pot veure que en cap de les línies interurbanes 
analitzades es produeix un dèficit d’oferta, tot i que en la majoria de les línies el 
percentatge d’ocupació supera el 80%. 

 Tenint en consideració la proporcionalitat entre l’increment de població que preveu 
el POUM ( un 23,83% ) respecte l’estimació d’increment de població que preveu el 
nostre sector ( inferior al 1% ), es pot concloure que les xarxes actuals poden 
absorbir el petit increment de demanda en relació al desenvolupament del sector i 
que en tot cas, a mida que es desenvolupin els nous creixements urbans que 
preveu el POUM per assolir la població de 100.000 habitants, es possible que sigui 
necessari implementar aquestes línies amb més freqüències de pas. 

Al costat del nostre sector ( a la plaça Infants ) es troba una parada d’autobusos interurbans 
amb parada de les següents línies: 

     Línia 700, que dóna servei a Sant Joan de Vilatorrada i Manresa Nord 
     Línia 701, que dóna servei a Sant Joan de Vilatorrada
     Línia 705, que dóna servei al barri del Xup 

Pel que fa a la intermodalitat, les estacions de tren de RENFE i FGC i l’estació d’autobusos 
de Manresa es troben a una distància de 10/15 minuts de recorregut a peu i existeix la 
possibilitat de connectar a través de la línia urbana L5 amb l’estació de Renfe i de les línies 
L1, L4 i L5 amb l’estació de FGC i l’estació d’autobusos de Manresa. Totes aquestes línies 
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es poden agafar a la parada “Mercat Puigmercadal“, situada a 100 m de l’àmbit del PMU 
Dama.

Per tant, el sector disposa d’una correcta intermodalitat atès que al seu entorn proper 
disposa de possibilitat d’interconnexió entre les línies R5 i R50 de Ferrocarrils de la 
Generalitat que connecten amb Barcelona, amb les línies d’autobusos interurbans que 
comuniquen amb els principals municipis de la comarca i també amb d’altres ciutats 
importants de la resta de Catalunya ( Lleida, Vic, Berga...), amb l’estació de RENFE i 
finalment també perquè es disposa de connexió al seu entorn proper amb 5 de les 8 línies 
urbanes existents a Manresa.

Xarxa de recorreguts de vianants 

Les xarxes de recorreguts de vianants de l’entorn del nostre sector actualment es 
distribueixen de manera homogènia per la xarxa de carrers existents. Les voreres dels 
carrers de l’entorn en general son estretes i al barri antic és on es concentra la majoria de la 
xarxa de carrers de vianants de la ciutat, ja sigui de prioritat invertida o exclusiva de 
vianants, segons definició del quadre inclòs al punt 3.3 de l’EAMG del POUM. 

En aquest quadre es defineix l’illa de vianants i a l’entorn del nostre sector es preveuen les 
següents tipologies: 

 Zona de vianants excepte càrrega i descàrrega feiners de 20.00 a 11.00 h i de 13.15 a 
16.30 h. No ens trobem cap d’aquests carrers a l’entorn immediat.

 Zona de vianants excepte càrrega i descàrrega feiners de 7.00 a 14.00 h. No ens 
trobem cap d’aquests carrers a l’entorn immediat.

 Zona de vianants excepte càrrega i descàrrega feiners de 7.00 a 11.00 h. No ens 
trobem cap d’aquests carrers a l’entorn immediat.

 Zona de vianants. Els carrers Puigterrà de Dalt i el carrer del Carme, a l’entorn 
immediat, corresponen a aquesta tipologia.

En l’àmbit del nucli antic ens trobem amb carrers estrets amb amplades inferiors a 9 metres i 
que per tant no disposen d’espai suficient per segregar l’espai dels vehicles de l’espai dels 
vianants. És el cas del sector del PMU Dama, l’únic carrer inclòs dins de l’àmbit és el carrer 
Dama, que travessa el sector en sentit nord-sud, configurant dues illes.

Aquest carrer de la Dama té una amplada aproximada de 4.25 m, amb unes voreres amb 
una amplada de 0,60/0,70 m. Aquesta amplada de les voreres no compleix amb el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya que fixa l’amplada útil accessible d’una vorera en 0,90 m ni 
amb l’ordre VIV/561 aprovada al 2010, que fixa que l’amplada de pas accessible lliure 
d’obstacles passa a ser de 1,80 m. 

El flux de vianants al nostre sector es produeix necessàriament a través del carrer de la 
Dama, que comunica el carrer Joc de la Pilota amb el carrer Llussà.

El carrer Joc de la Pilota comunica a l’oest amb l’espai públic de la plaça Europa i amb la 
rotonda circulatòria de la plaça Infants i a l’est amb el carrer Sobrerroca i la plaça i Baixada 
dels drets. El carrer Llussà comunica amb el carrer peatonalitzat de Puigterrà de Dalt i el 
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previst a la mateixa cota que el carrer de la Dama i amb un desnivell  les escales respecte la 
cota del carrer Jussà al seu tram en contacte amb el PMU Dama. 

Amb totes aquestes actuacions i en relació a la xarxa de recorreguts de vianants 
s’aconsegueixen els següents objectius: 

 Donar compliment a les directrius que defineix el planejament vigent en relació a la 
mobilitat  de vianants. 

 Assolir millores en relació a la mobilitat de persones respecte el que preveu el 
planejament i la creació de un espai públic al nostre àmbit. 

 Permetre una bona connexió de vianants entre l’àmbit de la plaça Infants i la baixada 
dels Drets amb l’actual edifici Segre ( i també amb el seu entorn on està prevista una 
actuació urbana important ), amb una proposta de PMU permeable a peu.

 Organitzar d’una manera fluida els nous recorreguts a peu resultants de la nova 
proposta del PMU i al mateix temps compatibilitzar-los amb la trama urbana existent, 
amb una proposta d’organització de l’espai públic permeable en sentit nord-sud que 
connecti l’àmbit de la plaça Infants i la baixada dels Drets amb l’àmbit de l’edifici 
Segre, a través del carrer Dama. 

Xarxa de recorreguts de bicicletes 

Actualment a l’àrea d’influència del sector no existeix cap recorregut de bicicletes. La 
topografia de la ciutat, amb pendents importants arreu del municipi, dificulta molt 
l’establiment de la bicicleta com a mitjà habitual de transport. Tot i això, al nou POUM es 
proposa ampliar la xarxa actual de bicicletes ( d’aproximadament 11 km ) amb l’objectiu de 
connectar la xarxa actual i els principals centres generadors de mobilitat sempre que sigui 
possible amb el nous desenvolupament, especialment amb aquells que generin i puguin 
atreure un major volum de desplaçaments.

La xarxa de recorreguts de bicicletes actual està associada principalment al lleure i connecta 
la zona esportiva del Congost amb el Parc de l’Agulla passant pel centre del nucli urbà.

L’ampliació de la xarxa d’itineraris ciclables que preveu el POUM té com a un dels seus 
objectius la connexió amb la xarxa existent, amb aquests espais de lleure i amb els camins 
rurals existents, per tal de facilitar la connexió dels desplaçaments en bicicleta entre la ciutat 
de Manresa i els nuclis urbans propers.

L’ampliació de la xarxa que preveu el POUM també té per objectiu la creació dels següents 
nous itineraris ciclables: 

- Camí verd pel Passeig del Riu. 
- Itinerari del Pont Nou, a través del barri del Miralpeix i nous desenvolupaments 

previstos a l’àmbit de Mion i Miralpeix, fins connectar amb el carril bici actual del 
carrer de la Concòrdia. 

- Nou Itinerari als desenvolupaments a la banda est, al nord de la Ctra. de Vic, paral·lel 
al traçat de via del tren Manresa-Sallent. 

- Nou Itinerari als desenvolupaments a la banda est, al sud de la Ctra. de Vic, des de la 
Ctra. de Vic fins al carril bici actual del carrer Agustí Coll. 
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- Nou itinerari longitudinal des del node de Prat de la Riba fins al carril bici actual de 
l’Av. Dels Països Catalans. 

- En l’àmbit dels nous desenvolupaments previstos a l’est, es preveuen dos eixos 
ciclables, d’una banda, el format pel carrer Joan Fuster i l’eix format pels carrers de 
Viladordis. D’altra banda, un eix paral·lel a la Ctra. de Vic per la banda sud. 

Com es pot veure, dins de les actuacions previstes pel nou POUM, no s’inclou la creació de 
cap itinerari en bicicleta a l’àrea d’influència del nostre sector, mes enllà d’incloure el sector 
dins de l’àmbit de de la zona 30 recomanada, on es preveu la coexistència amb el vehicle 
privat motoritzat. 

Característiques de la mobilitat obligada 

La mobilitat obligada és aquella que es produeix des del domicili per motius de feina i/o 
estudi.

D’acord amb les dades obtingudes de l’institut d’estadística Idescat, els desplaçaments 
interns en el conjunt del municipi de Manresa són els majoritaris. Si extrapolem aquestes 
dades al PMU La Dama es pot considerar que la mobilitat interior serà la que tindrà un major 
impacte sobre el sector, tot i que l’existència de diverses parades d’autobusos a l’àmbit 
proper del sector introduirien un cert factor corrector en la interpretació de les dades.

S’adjunten les dades més actualitzades (anys 2011 i 2001) obtingudes de Idescat, 
corresponents a la mobilitat obligada per raons de treball i per raons d’estudi de la ciutat de 
Manresa:

Mobilitat obligada resident i llocs de treballs localitzats per sex
Homes Dones Total Homes Dones Total

Residents ocupats a dins 7.771 9.364 17.135 9.549 8.897 18.446

   Mateix municipi    

   Altre Municipi

No residents ocupats a dins 5.629 5.737 11.366 6.457 4.641 11.098

Residents ocupats a fora 5.417 3.328 8.745 5.437 2.949 8.386

Residents ocupats en diversos municipis 1.675 868 2.543 1.228 246 1.474

Llocs de treball localitzats 13.400 15.101 28.501 16.006 13.538 29.544

   Residents ocupats a dins + No residents ocupats a dins

Població ocupada resident 14.863 13.560 28.423 16.214 12.093 28.307

   Residents ocupats a dins + Residents ocupats a fora

  + Residents ocupats en diversos municipis

Diferència localitzats - residents -1.463 1.541 78 -208 1.445 1.237

Font: Idescat a partir del Cens de població i habitatges de l'INE any 2011 I 2001

ANY 2011 ANY 2001
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Mobilitat obligada resident i llocs d'estudi localitzats per sexe
Homes Dones Total Homes Dones Total

Residents que estudien a dins 7.136 7.318 14.454 831 1.105 1.936

   Mateix municipi     

   Altre Municipi

No residents que estudien a dins 1.996 1.771 3.767 1.086 1.253 2.339

Residents que estudien a fora 1.098 923 2.021 556 713 1.269

Residents que estudien en diversos municipis .. .. 0 0 3 3

Llocs de treball localitzats 9.132 9.089 18.221 1.917 2.358 4.275

   Residents que estidien a dins + No residents que estudien a dins

Població que estudia resident 8.496 8.417 16.913 1.387 1.821 3.208

   Residents que estudien a dins + Residents que estudien a fora

  + Residents que estudien en diversos municipis

Diferència localitzats - residents 636 672 1.308 530 537 1.067

Font: Idescat a partir del Cens de població i habitatges de l'INE any 2011 I 2001

ANY 2011 ANY 2001

A partir d’aquest dos quadres es pot comprovar com l’evolució de la mobilitat obligada per 
treball dins del propi municipi ha sofert un canvi de tendència en qüestió de gènere, passant 
del 51,77%-48,23% ( homes-dones ) a un 45,35%-54,65% ( homes-dones ) en 10 anys. Pel 
que fa a la mobilitat obligada per estudi, també es pot veure un canvi de tendència en aquest 
període, passant del  42,92%-57,08% ( homes-dones ) al 49,37%-50,63% ( homes-dones ). 

Per tant i a partir d’aquestes dades es pot establir que en relació al gènere no existeixen 
diferències quantitatives significatives respecte de l’avaluació de la mobilitat generada, tot i 
que es pot apreciar que els efectes de la crisi han introduït correccions al voltant del 5% en 
els percentatges de repartiment entre els anys 2001 i 2011. 

Tot i aquestes dades, cal tenir en compte indicadors de gènere qualitatius a l’hora de definir 
les xarxes de mobilitat. Tot i no disposar de dades relatives a la ciutat de Manresa, s’ha de 
tenir en compte la situació d’accés desigual de les dones al vehicle privat ( especialment a la 
franja de major edat ), la major compaginació que fa en general la dona de la vida 
professional amb la familiar, la cura de les persones dependents, la major diversitat dels 
objectius dels desplaçaments de les dones respecte els homes i altres factors que també 
poder influir. 

L’atenció a aquestes dades han de permetre la definició de l’ordenació dels nous 
creixements urbans i que la seva mobilitat prioritzi els recorreguts de vianants i de bicicletes, 
l’accessibilitat al transport públic, la millora de les condicions de seguretat en els espais 
públics ( especialment en aparcaments i passos soterrats ) i la definició de formes més 
obertes i flexibles, amb diversitat d’usos i comerç de proximitat. També caldria avançar cap a 
un urbanisme sense indicadors de gènere, amb criteris d’ordenació aplicables per igual.

En relació als motius dels desplaçaments, i segons dades extretes de l’EAMG del POUM de 
Manresa aprovat definitivament en data 20 de Juliol del 2017 i que venen del l’EMQ del 
2006, es pot comprovar que els desplaçaments interns per oci i d’altres no obligats són els 
majoritaris i que els de connexió majoritaris són els relacionats amb l’activitat laboral. 
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De les dades dels quadres anteriors, es dedueix que la majoria dels desplaçaments es 
realitzen amb transport privat i que, tot i que en valors absoluts els desplaçaments interns a 
peu són majoritaris, si fem la suma del conjunt dels desplaçaments en cotxe ( interns i de 
connexió ), aquests constitueixen la major part dels desplaçaments. Concretament, els 
desplaçaments en vehicle suposen el 51 % i els desplaçaments a peu el 38 %. 

Tot i no disposar de dades en relació al parc de bicicletes de la ciutat de Manresa, agafant 
com a referència les dades del parc de vehicles de Manresa a l’any 2015 segons l’institut 
Idescat que s’adjunten, es pot considerar que el turisme o cotxe és el mitjà de transport 
individual més utilitzat. 

Parc de vehicles per tipus a Manresa ANY 2015

Turismes 33.509

Motocicletes 5.484

Vehicles industrials 7.505

altres 1.655

Total 48.153

Font: Idescat  

9.4 Determinació de la mobilitat generada 

L’avaluació de la mobilitat generada associada als nous creixements residencials i terciaris i 
als nous espais lliures del sector del Pla de Millorar Urbana “PMUt 010 La Dama” segueix el 
que defineix el Decret 344/2006, de regulació dels estudis de la mobilitat generada. 

En l’annex 1 del decret es defineix l’estimació dels desplaçaments que es generen en funció 
de les diferents activitats i usos dels sòl ( viatges generats/dia ) segons el següent quadre: 

Viatges generats/dia segons annex 1 decret 344/2006  

Ús descripció ràtio

Ús habitatge 7 viatges / habitatge o

3 viatges/persona

Ús residencial 10 viatges/100m2 sostre

Ús comercial 50 viatges/100m2 sostre

Ús d'oficines 15 viatges/100m2 sostre

Ús industrial 5 viatges/100m2 sostre

Equipaments 20 viatges/100m2 sòl

Zones  verdes 5 viatges/100m2 sòl

En el plànol nº 5 de l’estudi de mobilitat s’indiquen els focus de major generació de 
desplaçaments, en aplicació del quadre anterior i que queden reflectits en la següent taula: 
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Viatges generats/dia segons annex 1 decret 344/2006

Ús descripció ràtio m2 sostre/sòl viatges generats

Ús residencial 10 viatges/100m2 sostre 1.751,66 175,17

Ús comercial 50 viatges/100m2 sostre 1.285,79 642,90

3.037,45

Zones  verdes 5 viatges/100m2 sòl 409,66 20,48

total 838,54

Nota: s'assimila l'ús comercial a l'ús terciari sobre rasant i sota rasant previst

PMUt10 "La Dama"

m2 sostre total computab

De l’anàlisi de la taula anterior es determina que el total de viatges generats pel sector és de 
839 desplaçaments diaris. 

La proposta d’ordenació planteja focus de mobilitat com la zona verda i especialment la zona 
comercial prevista amb accés des de la plaça Infants. Amb aquesta oferta es donarà 
resposta a les mancances del teixit urbà de l’entorn en relació a l’oferta d’espais verds i 
d’establiments espais comercials petits i mitjans. El sector també permetrà connectar la 
xarxa urbana existent amb el futur desenvolupament previst a l’àmbit de la fàbrica de 
l’Anònima, a més de la connexió que necessàriament s’haurà de garantir amb el centre urbà. 

La definició de les xarxes de mobilitat haurà d’afavorir el canvi de tendència de la situació 
actual d’ús majoritari del transport privat cap a un increment de formes de desplaçament més 
sostenibles com els desplaçaments a peu, en bicicleta i el transport públic col·lectiu. 

També caldrà establir les determinacions que permetin a les diferents xarxes de transport 
absorbir l’increment de viatges generats, així com garantir les previsions mínimes 
d’aparcaments de vehicles i bicicletes establertes al decret 344/2006, el propi POUM i la 
Ordenança municipal sobre aparcaments. 

En relació a la superfície comercial màxima estimada de 1.285,79 m2 ( comptabilitzant espai 
comercial semisoterrat i espai comercial en planta baixa ) i d’acord amb el Decret 344/2006 
suposaria, entre vehicles que accedeixen o surten, la generació de 643 viatges/dia. Agafant 
com a referència les dades d’implantacions similars es pot fer el següent anàlisi: 

 El 60 % d’aquests viatges acostumen a ser en vehicle privat, és a dir 385 viatges/dia, i 
d’aquests viatges entre un 13 i un 14 % es concentren a les hores considerades punta 
dels dies punta.

 Aquesta hipòtesi del punt anterior vol dir que en una hora considerada punta dels dies 
punta hi accedeixen o surten uns 50 vehicles/hora en relació amb l’activitat comercial, 
és a dir, aproximadament 1 vehicle per minut. 

 Per tal d’estudiar els fluxos circulatoris i la seva afectació a la xarxa viària, es pot 
considerar que existeix un equilibri entre els vehicles que accedeixen o surten del 
nostre àmbit. 

A partir d’aquestes dades caldrà comprovar si la xarxa viaria actual, un cop portada a terme 
l’actuació del PMU Anònima i el seu entorn, és capaç d’absorbir aquests increments puntuals 
de mobilitat en vehicle privat i, en cas de no poder-les absorbir, quines mesures serien 
necessàries, tot i que la voluntat del POUM és modificar la tendència actual d’ús del vehicle 
privat i facilitar formes de mobilitat alternatives.
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Pel que fa a la resta de viatges generats, 175 viatges associats a l’ús residencial i 20 a les 
zones verdes previstes ( en total 195 viatges/dia ) caldrà que la definició de les xarxes de 
mobilitat possibiliti el canvi de tendència actual que indica un ús majoritari del mitjà de 
transport individual i poder incrementar l’ús de formes de desplaçament més sostenibles com 
son els desplaçaments a peu o bicicleta i el transport públic col·lectiu ( autobús i tren ). 

Per determinar la incidència sobre la xarxa viària actual es pot aplicar el mateix criteri que en 
el cas del comercial i considerar que el 60 % d’aquests viatges acostumen a ser en vehicle 
privat, és a dir, aproximadament 117 viatges/dia i que en aquest cas la incidència de l’hora 
punta és menor que en el comercial, ja que els horaris punta no són totalment coincidents. 

Amb aquestes previsions s’estima un total de 502 viatges diaris i 60 viatges en hora punta en 
vehicle privat d’accés i sortida al PMU Dama. En el càlcul del repartiment dels fluxes a la 
xarxa viària, s’ha estimat un repartiment al 50% entre els moviments d’entrada i sortida de 
vehicles al sector. 

També caldrà establir els mecanismes que permetin que les diferents xarxes de transport 
públic absorbeixin l’increment de viatges generats pel nou creixement, tot i que tal i com ja 
s’ha comentat al punt 9.3 “anàlisi de la situació actual” les xarxes actuals de transport públic 
( bus urbà, bus interurbà, RENFE i FGC ) poden absorbir l’increment que generarà el PMU 
sense necessitat d’ampliar o modificar el servei actual. 

Finalment s’hauran de garantir les previsions mínimes d’aparcament de vehicles i bicicletes 
establertes pel Decret 344/2006, pel POUM de Manresa definitivament al juliol del 2017 i per 
l’Ordenança municipal sobre aparcaments. 

9.5 Descripció de les xarxes de mobilitat 

9.5.1 Xarxa d’itineraris de vianants 

Tal com s’ha vist a l’anàlisi de la situació actual, a l’entorn de l’àmbit del PMU objecte 
d’estudi els recorreguts de vianants son compartits amb la xarxa bàsica de vehicles, amb 
una situació de prioritat dels vianants sobre els vehicles. Els carrers al voltant de l’àmbit  
estan inclosos dins de la zona de vianants definit al EAMG del POUM, tot i que els carrers 
que defineixen l’interior de l’àmbit no estan inclosos dins de la zona de vianants. 

Segons definició de l’EAMG del nou POUM en relació a la proposta de xarxa de vianants, el 
nostre sector limita ( sense estar inclòs ) amb la zona de trànsit pacificat i està inclòs dins de 
la zona 30 recomanada. Segons definició del mateix document, al voltant de l’àmbit del PMU 
Dama es defineixen els carrers del Carme ( Plaça Infants ), del Joc de la Pilota i de Sant 
Andreu com a part de la xarxa d’itineraris principals de vianants i eixos cívics de la ciutat. 

En relació a la carretera de Vic, situada també pròxima al nostre sector, el planejament 
preveu una pacificació entre la plaça Bonavista i la Muralla del Carme, amb una reducció del 
trànsit i de la seva velocitat de pas. 

Segons dades extretes de l’EAMG del POUM, actualment la Ctra. de Vic és l’eix viari 
principal de la ciutat i és la via que absorbirà més transit nou amb els nous 
desenvolupaments previstos a la primera fase del POUM (+3.200 veh/dia ) i les opcions per 
pacificar aquesta via passen per definir itineraris alternatius a aquesta via, que passaria a 
tenir un caràcter més pacificat. 
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Per tant, i per tal de promoure i facilitar els desplaçaments a peu al nostre sector, la proposta 
del PMU preveu les següents actuacions: 

 Creació d’un nou espai públic a l’àmbit del PMU que disposi d’una gran 
permeabilitat als recorreguts de vianants en sentit nord-sud. Aquesta permeabilitat 
de l’espai públic permetrà en un futur la connexió dels recorreguts de vianants des 
de l’àmbit de desenvolupament urbà previst al PMU Anònima ( edifici Segre ), de la 
plaça de la Baixada dels Drets i la plaça Infants, a través del carrer de la dama i ell 
carrer Joc de la Pilota, fet que potenciarà els recorreguts a peu. 

 Millora de l’actual connexió a través del carrer de la Dama, amb l’ampliació de 
l’amplada de les voreres existents amb el nou espai públic previst. 

Totes aquestes previsions a la urbanització del sector serviran per promoure dins del 
possible els recorreguts a peu tant de tipus intern com amb el teixit urbà existent, creant un 
recorregut de vianants a través del nou espai públic resultant que connectarà la xarxa 
urbana actual amb els nous espais previstos a l’àmbit del PMU Anònima. 

En relació als passos de vianants es mantindran els existents a l’entorn del PMU la Dama, 
situats a les cruïlles i que mantenen la trajectòria en els recorreguts principals. En relació a la 
xarxa semafòrica, a l’entorn proper a l’àmbit no n’hi ha i tampoc està previst ubicar-hi cap a 
l’àmbit del PMU la Dama. 

Finalment i en relació als pendents dels vials es pot considerar que en general aquestes son 
relativament suaus i que no excedeixen el 6% de pendent. A l’àmbit ens trobem una pendent 
més pronunciada en sentit oest-est al carrer Llussà i una pendent molt suau en sentit nord-
sud al carrer de la Dama. 

Al tram oest del carrer Llussà fins a la cruïlla de la carrer de la Dama tenim una pendent del 
5,04% que es fa més pronunciada fins arribar al 6,86% al tram est d’aquest carrer, un cop 
passada la cruïlla amb el carrer de la Dama. Aquest tram est, amb una llargada total 
aproximada de 25 m limita amb l’àmbit del sector tot i que no forma part de l’àmbit del PMU 
Dama.

En aquesta cruïlla amb el carrer Llussà ( orientació nord-sud ) comença el tram del carrer de 
la Dama que forma part de l’àmbit del PMU Dama, amb una pendent molt suau del 0,43% 
que es va incrementant fins a assolir una pendent del 0,63% al seu tram final dins de l’àmbit.  
El tram del carrer Dama dins de l’àmbit és aproximadament de 34 m. 

9.5.2 Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu 

Al voltant del sector del Pla de millora “Dama” trobem 3 parades d’autobús urbà ( a la Plaça 
Sant Domènec, al carrer Guimerà i al Mercat Puigmercadal ). Es tracta de parades que 
donen enllaç a 5 de les 8 línies existents, el que permet connectar adequadament amb la 
resta de la ciutat, especialment el centre urbà, i també amb l’estació de RENFE, FGC i 
Estació d’Autobusos interurbans. 

Segons les dades de que es disposa, extretes de l’EAMG del POUM i analitzades al present 
document, es pot considerar que les xarxes de transport públic i col·lectiu existents admeten 
actualment un cert increment de la demanda i que per tant tenen capacitat per absorbir la 



PRUNES ARQUITECTES SLPU                                                                                                                                                  societat d’arquitectes 

Pl. Fius i Palà, 1 esc. esquerra 2n 2a – 08240 MANRESA                                                                                                                     938.721.572 

1811_PMU DAMA_TR_V3_SETEMBRE 2022.docx                                                                                                                                              Pàg. 85

demanda generada pel sector del nostre PMU. No es considera necessari perllongar o 
modificar el traçat o situació de les parades de les xarxes d’autobusos urbans existents.
Tampoc es considera necessari incrementar les xarxes interurbanes d’autobusos, FGC o 
RENFE, en base a les justificacions ja introduïdes en el present document en relació a les 
dades extretes de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada ( EAMG ) del POUM. A la 
Plaça Infants, situada pròxima al sector, ens trobem una parada d’autobusos urbans amb 
parada de 3 línies de transport interurbà. 

Per tant i en relació a la xarxa de transport públic no es preveu necessari portar a terme cap 
actuació.

9.5.3 Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

Com ja s’ha comentat a l’anàlisi de l’estat actual, al sector no existeix cap recorregut de 
bicicletes i a l’ampliació de la xarxa d’itineraris ciclables que preveu el POUM tampoc s’inclou 
la creació de cap itinerari en bicicleta al seu àmbit immediat, més enllà d’incloure el sector 
dins de l’àmbit de la zona 30 recomanada, on es preveu la coexistència amb el vehicle privat 
motoritzat.

La única afectació és la previsió d’un nou itinerari ciclable que passa prop de l’àmbit, 
concretament pel carrer de Sant Andreu i la Baixada del Drets. L’EAMG preveu un total de 6 
nous itineraris ciclables i aquest itinerari correspon a la següent definició:

“D’altra banda, es proposa un nou eix paral·lel a la Crta. de Vic per la banda sud, que lligui 
els nous sectors localitzats en aquest àmbit i els connecti amb el nou emplaçament de 
l’estació intermodal Manresa Alta - Prat de la Riba. Aquest eix connectaria amb el centre de 
la ciutat a través de carrer Sant Joan d’en Coll i dels carrers del barri Vic – el Remei 
(proposta de zona 30). Per tal de donar continuïtat a la xarxa ciclable i potenciar els 
desplaçaments en bicicleta es recomana estendre els barris de zona 30 a l’entorn del casc 
antic, fins a l’Av. de les Basses de Manresa en sentit nord, fins al carrer de l’Arquitecte 
Montagut en sentit est, fins al Cardener en sentit oest i fins a les Escodines – Santa Clara en 
sentit sud.”

Pel que fa a la previsió de la quantitat d’aparcaments per a bicicletes, s’estableix 
normativament al present document de Pla de Millora Urbana (PMU) el que defineix el 
Decret 344/2006 de reserves mínimes de places d’aparcament de bicicletes al seu annex 2, 
segons quadres adjunts: 

Unitats d'actuació clau sostre terciari mínim (m2) sost. residencial màxim (m2) nombre màxim d'habitatges

UE 1+2+3 1.5b 1.000 1.751,66 19 19 habitatges x 2 places = 38

o

100 m2 sostre resid. x 2 places = 35

100 m2 sostre com. x 1 plaça = 10

total 1.000 1.752 19  48

Nota: S'ha considerat el comput total més restrictiu, considerant 2 places per habitatge

Previsió mínima d'aparcaments de bicicletes en edificació Residencial al PMUt10 "Dama" segons D 344/2006

previsió mínima aparcaments

Unitats d'actuació superficie sòl (m2) sostre construït (m2)

Espais Lliures 409,66 0 410,00 sòl x 1 plaça/100 m2 = 4

total 410 0  4

Previsió mínima d'aparcaments de bicicletes en Sistemes al PMUt010 "Dama" segons D 344/2006

previsió mínima aparcaments
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9.5.4 Xarxa d’itineraris per a transport privat 

De l’anàlisi de l’estat actual del sector es desprèn la conclusió de que la xarxa de transport 
privat és la més utilitzada a la ciutat de Manresa, situació que es pot extrapolar també al 
nostre sector. Aquesta xarxa necessita mesures que permetin organitzar-la per tal de fer-la 
compatible amb la resta de formes de mobilitat més sostenibles, que hauran de ser 
prioritzades.

Dins de les actuacions previstes a l’EAMG del POUM per tal d’organitzar la xarxa viaria a 
l’àmbit del conjunt de la ciutat, s’inclou la proposta de disminuir el trànsit de la Ctra. de Vic 
entre la Muralla del Carme i la plaça Bonavista. Aquesta disminució del trànsit està prevista 
amb l’establiment d’itineraris alternatius mitjançant una sèrie d’actuacions previstes per 
potenciar l’efecte ronda del trànsit a la ciutat de Manresa:

- Connexió de la Via de Sant Ignasi amb la Plaça Prat de la Riba, donant continuïtat al 
carrer Arquitecte Montagut. 

- Continuïtat a l’Avinguda del Països Catalans entre la Plaça de Prat de la Riba i el 
Carrer Àlvar Aalto. 

- Construcció d’una nova rotonda a la Plaça Bonavista que permeti enllaçar Ctra. de 
Vic, Ctra. de Santpedor, Passeig Pere III i Ctra. del Pont de Vilomara. Aquesta 
rotonda contribuirà a la pacificació de la Ctra. de Vic entre Bonavista i Carrer del Bruc. 

Amb aquestes actuacions, conjuntament amb d’altres, està previst que s’assoleixi una 
redistribució del trànsit al centre de la ciutat, disminuint significativament també el volum del 
trànsit privat, que suposa la càrrega principal de vehicles. Prop del nostre àmbit a la Crta. de 
Vic i a la via Sant Ignasi, com a vials principals al voltant del sector, s’assoleixen reduccions 
significatives del volum de trànsit a l’escenari final del POUM, un cop portades a terme totes 
les actuacions previstes. A la resta de vials secundaris de la xarxa urbana de l’àmbit i el seu 
entorn es produeixen petits increments o disminucions del trànsit, segons esquema adjunt: 
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TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA DE VEHICLES TIPUS TURISME EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL POUM ( ESTIMACIÓ )

clau

sostre 
terciari 

(m2)

sostre 
residencial 

(m2)

nombre 
màxim 

d'habitatges

previsió 
mínima 

d'aparcament

UE 1+2+3 1.5a  1.751,66 13 superficie habitatges 90-120 m2 1,5 plaça per habitatge 20
6 superficie habitatges < 90 m2 1 plaça per habitatge 6

1.000,00 1 plaça per cada 50 m2 20

TOTAL 46

En relació a la previsió de places d’aparcaments en funció del que preveu el Decret 
344/2006, aquest decret al seu annex 3 estableix una reserva mínima d’aparcaments per 
vehicles segons quadre adjunt: 

TAULA DE PREVISIÓ MÍNIMA D'APARCAMENT DE VEHICLES EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL DECRET 344/2006

sostre 
residencial 

(m2)

nombre 
màxim 

d'habitatges
previsió mínima 
d'aparcament

Turismes 1.751,66 19  1 plaça per cada 100 m2 18
o o

1 plaça per habitatge 19

Motocicletes 1.751,66 19 1 plaça per cada 200 m2 9
o o

0,5 plaça per habitatge 10

Per tant, agafant com a referència els valors més restrictius i a falta de definir amb exactitud 
el nombre d’habitatges i la superfície d’ús comercial resultant, la previsió mínima de places 
d’aparcament associades a l’edificació en el present PMU en aplicació del POUM és la 
següent:

- 26 places d’aparcament de turismes i 10 de motocicletes associades a l’ús 
residencial. 

- 20 places d’aparcament de turismes associades a l’ús comercial. 

En relació a aquesta previsió, també son d’aplicació la llei 18/2005 de 27 de desembre 
d’equipaments comercials i el decret 378/2006 de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005. En aquest decret i en relació a la dotació d’aparcament, es defineix al seu article 12  
que s’ha de preveure una repercussió de com a mínim 25 m2 per plaça d’aparcament i una 
dotació mínima de 8 places per cada 100 m2 de superfície de venda en supermercats petits 
( superfície de venda entre 400 i 1.299 m2 ).

En aplicació d’aquests paràmetres, tenint en consideració que per la geometria irregular de 
les edificacions previstes el rati a considerar pels aparcaments serà com a mínim 30 m2 i la 
superfície de venda al públic prevista al PMU pel local gran situat en planta baixa de la unitat 
d’actuació UE1/UE2 és aproximadament de 700 m2, en resulta la següent previsió: 

   SUPERMERCAT PETIT ….8 PLACES x 100 M2 
SUPERFICIE COMERCIAL ATENCIÓ PÚBLIC 700 m2 
PREVISIÓ APARCAMENTS LOCAL COMERCIAL …………...……….56 PK 

  RATI x PLAÇA ………30 m2 ( geometria irregular planta ) 
  30 m2 x 56 PK = 1.680 m2 ( previsió superfície aparcament local comercial ) 
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  SUPERF. OCUPACIÓ SOTERRANI/SEMISOT. UE1/UE2..................998,91 m2 
1.680 m2 / 998,91 m2 = 1,68 plantes soterrani/semisot. x aparcament l. comercial 

En relació als habitatges i en funció del que es defineix al POUM en resulta la següent 
previsió: 

PREVISIÓ APARCAMENTS HABITATGES UE1/UE2………….......……….11 PK 

  RATI x PLAÇA ………30 m2 ( geometria irregular planta ) 
  30 m2 x 11 PK = 330 m2 ( previsió superfície aparcament habitatges ) 

  SUPERFICIE PLANTA SOTERRANI UE1/UE2 998,91 m2 
330 m2 / 998,91 m2 = 0,33 plantes soterrani x aparcament habitatges 

Com a resultat d’aquestes previsions en resultat que es necessari preveure una superfície 
d’aparcament de: 

  (1,68 + 0,33 ) x PLANTES SOTERRANI = 2,01 PLANTES SOTERRANI 

És a dir, que per donar compliment a aquestes previsions seria necessari executar 2 plantes 
soterrani per sota del nivell on s’ubica el local comercial. Això suposaria que respecte la cota 
actual de la plaça Infants s’haurien de preveure 2 plantes soterrani, el que implicaria unes 
grans dificultats tècniques i un increment exponencial dels costos de construcció en una 
zona fortament consolidada i amb edificacions en molts casos en precari o de molta 
antiguitat, fet que fa no resulti justificable la seva execució ni per la seguretat ni per la 
viabilitat econòmica.

El mateix decret 378/2006 defineix al seu article 12.5 que, en l’atorgament de la llicència 
comercial de la Generalitat o municipal, aquestes previsions podran ser revisades a la baixa 
les dotacions d’aparcaments en funció de les característiques específiques de l’establiment. 

Tenint en consideració la centralitat de la seva ubicació, la seva accessibilitat a peu i la seva 
bona connexió amb el transport públic, es proposa aplicar el que defineix el POUM en relació 
a la previsió de places d’aparcament: 

  SUPERFICIE PLANTA SOTERRANI/SEMISOTERRANI UE1/UE2 998,91 m2 
  998,91 m2 x 1 = 998,91 m2 ( previsió aparcament 750 m2 ) 
  RATI x PLAÇA ………30 m2 ( geometria irregular planta ) 

  750 m2 / 30 =  25 PK ( previsió totals aparcaments ) 

Per tant i en relació a la UE1/UE2 i l’ús residencial i comercial previst la previsió de reserva 
de places d’aparcament seria de 11 places d’aparcament de turismes associades a l’ús 
residencial i 20 places d’aparcament de turismes associades a l’ús comercial ( a falta de 
confirmació en funció de les previsions definitives segons els projectes definitius ). 

Dins de l’ordenació prevista es preveu un altre unitat edificatoria UE3, situada a l’illa entre els 
carrer de la Dama i el carrer Llussà. En aquesta unitat es preveu una tipologia comercial en 
planta baixa de petit format ( superfície de venda inferior a 150 m2 ), corresponent la 
tipologia d’establiments comercials individuals. També es preveu un aprofitament residencial 
en plantes pis.
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Aquesta Unitat Edificatòria té una ocupació en planta baixa de 270,16 m2, com a resultat de 
l’ocupació màxima privada prevista pel PMU ( 68 % ) i l’objectiu de la creació d’una plaça 
pública enfront de l’edifici Segre.

En aplicació d’aquests paràmetres i considerant per l’aparcament en planta soterrani el rati a 
preveure serà com a mínim 30 m2 per la geometria irregular prevista. S’obtindria com a 
resultat la següent previsió: 

PREVISIÓ APARCAMENTS HABITATGES UE3………….......……….15 PK 
  RATI x PLAÇA ………30 m2 ( geometria irregular planta ) 
  30 m2 x 15 PK = 450 m2 ( previsió superfície aparcament habitatges ) 
  SUPERFICIE PLANTA SOTERRANI UE3 270,16 m2 

450 m2 / 270,16 m2 = 1,67 plantes soterrani x aparcament habitatges 

És a dir, que per donar compliment a les necessitats de places d’aparcament que defineix el 
POUM és necessari més superfície de la disponible en planta soterrani per la unitat 
d’actuació UE3. La proposta del PMU és un aprofitament sota rasant de l’espai públic 
resultant per a ús d’aparcament associat a l’ús residencial previst. 

Per tant i a falta de definir amb exactitud el nombre d’habitatges i la superfície d’ús comercial 
resultant, la previsió mínima de places d’aparcament considerada en el present PMU, en 
funció del que defineixen les diferents normatives aplicables, la viabilitat tècnica i les 
característiques especifiques de l’establiment és la següent: 

- 26 places d’aparcament de turismes i 10 de motocicletes associades a l’ús 
residencial.

- 20 places d’aparcament de turismes associades a l’ús comercial
En relació a les operacions de càrrega i descàrrega previstes als locals comercials, 
s’estableix normativament l’obligació de destinar a magatzem com a mínim el 10% del sostre 
destinat a aquest ús, d’acord amb el que defineix l’article 6.1 del Decret 344/2006, llevat que 
es tracti d’activitats comercials que per les seves característiques especials, justifiquin la 
manca de necessitat de magatzem per als seus productes. 

En relació a l’article 6.3 del mateix decret, en el projecte d’urbanització del PMU “Dama” 
caldrà preveure la situació de les places d’aparcament de càrrega i descàrrega a la via 
pública necessàries per donar compliment a la mobilitat generada per tal d’aconseguir una 
distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l’interior dels nuclis urbans. Es preveurà al 
projecte d’urbanització una reserva de places de 3 x 8 m a la xarxa viària per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies amb una proporció per a ús comercial de 1 plaça per cada 1.000 
m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 establiments. 

El projecte del PMU preveu, per tal de donar compliment al que demana la normativa 
aplicable, un aparcament residencial, un aparcament associat a l’ús comercial i zona verda i 
un espai de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

En relació a l’aparcament comercial i residencial de la UE1/UE2  ( 31 places d’aparcament ) 
es preveu el seu accés principal de vehicles des de la rotonda de la plaça dels Infants, a 
través del carrer del Carme, després passant pel carrer del Joc de la Pilota i finalment al 
carrer de la Dama, on es situen els accessos a l’aparcament comercial i residencial. Aquest 
recorregut de vehicles serà el mateix en relació a l’aparcament residencial de la UE3. En 
relació a l’espai de càrrega i descàrrega del local comercial, es preveu el seu accés també a 
traves de la plaça dels Infants, amb accés des del carrer del Carme. En relació a la sortida 
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 Les polítiques tarifàries d’incentivació de l’ús de la C-16. 

 Les polítiques d’incentivació del transport públic i els desplaçaments a peu, així com 
una previsió d’un lleuger increment de l’ocupació del vehicle privat. 

 La connexió de la via de Sant Ignasi amb la plaça Prat de la Riba per donar continuïtat 
al carrer Arquitecte Montagut i al mateix temps la continuïtat de l’Avinguda dels 
Països Catalans entre la plaça Prat de la Riba i el carrer Àlvar Aalto. Aquestes 
actuacions incrementen el trànsit de l’Avinguda de les Bases en uns 6.600 
vehicles/dia enlloc dels 14.000 vehicles/dia i permeten disminuir el trànsit al centre de 
la ciutat, on es troba situat el nostre àmbit. 

En relació al nostre àmbit, les actuacions previstes per l’EAMG del POUM tenen com a 
resultat una disminució generalitzada del volum del trànsit al seu entorn proper respecte 
l’escenari actual i, com a exemple, s’obtenen els següents resultats: 

 Reducció ( o increment mínim ) del volum del trànsit als carrers de l’entorn del PMU 
Dama, vials inclosos dins de l’àmbit de la zona 30 recomanada. 

 Respecte la vialitat principal pròxima al PMU Dama, la Ctra. de Vic amb Plaça Sant 
Domènec ( zona pacificada ) tindrà -3.000 vehicles/dia respecte als 16.000 
vehicles/dia actuals ( reducció al voltant del 20% ). 

9.8 Conclusions 

El desenvolupament del PMUt 010 “Dama” preveu la construcció d’un màxim de 19 nous 
habitatges, aproximadament 1.000 m2 de sostre terciari i un espai lliure de dimensions 
mitjanes ( aproximadament 400 m2 ). Associat a l’ús residencial es preveu un aparcament 
d’aproximadament 26 places de cotxes i 10 de motocicletes ( que s’haurà de concretar quan 
es desenvolupi el projecte edificatori ) i associat a l’ús comercial es preveu un aparcament 
d’aproximadament 20 places.

De l’anàlisi del conjunt de xarxes de mobilitat es pot concloure que els principals focus 
generadors de mobilitat son el comerç a les plantes baixes i semisoterrani i les edificacions 
residencials a les plantes pis, que queden connectades correctament amb la resta del teixit 
urbà, especialment amb la nova urbanització prevista.

L’ordenació prevista del nou sector millorarà les condicions d’accessibilitat existents 
actualment pels vianants al sector, permetent una major permeabilitat i establint nous 
recorreguts de qualitat per a vianants a través del nou espai públic generat. També permetrà 
una millor accessibilitat des de la trama urbana existent a l’actuació prevista al PMU 
Anònima al costat del nostre àmbit. Aquestes intervencions previstes al sector i al seu entorn 
ajudaran al canvi de la tendència actual, on ens trobem que el mitjà de transport 
majoritàriament utilitzat és el vehicle privat, per passar a utilitzar de forma gradual formes de 
mobilitat més sostenibles com el transport públic i col·lectiu, la bicicleta o els desplaçaments 
a peu.
En relació a la superfície comercial prevista, també es considera que l’increment de mobilitat 
que generarà és assumible pel viari existent, sempre tenint en consideració que la 
implantació concreta requerirà mesures addicionals en funció de les seves característiques 
en relació a la millor situació dels accessos, l’afluència real estimada i les hores puntes 
concretes. En tot cas i com ja s’ha comentat anteriorment, serà el seu projecte d’obres i 
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activitats el que haurà de justificar la seva conveniència i adaptació a la mobilitat en el 
corresponent EAMG, un cop conegudes les característiques de l’activitat a desenvolupar. 

Considerant  vies importants situades pròximes al nostre àmbit, com poden ser la Ctra. de 
Vic o el Passeig III, podem veure que l’EAMG del POUM preveu reduccions del volum de 
trànsit al voltant del 20% i el 25% respectivament. 

En relació a la previsió pel sector de 838 desplaçaments diaris, una part important d’aquests 
desplaçaments podran ser absorbits per desplaçaments a peu i per desplaçaments amb 
transport públic. La centralitat del sector dins de la trama urbana i la bona connexió amb el 
transport públic, al trobar-se al seu entorn immediat una parada d’autobusos interurbans i 3 
parades de bus amb connexió amb 5 de les 8 línies urbanes de bus, juntament amb les 
polítiques d’incentivació de l’ús del transport públic, han de facilitar i fer possible aquesta 
absorció.

Finalment considerar que el desenvolupament del PMUt 010 Dama i la seva afectació a la 
xarxa viària actual ja es troba inclòs dins de les taules utilitzades per la quantificació de la 
nova mobilitat de l’EAMG del nou POUM de Manresa. Per tant, a l’hora de valorar l’impacte 
de la mobilitat generada sobre les diverses xarxes de transport al municipi del nostre sector, 
ja ha estat previst el seu impacte en aquest estudi del POUM i, per tant, que la reducció 
prevista de la intensitat de trànsit s’ha estudiat tenint en consideració el desenvolupament 
del PMUt 010 Dama, tot i que en el desenvolupament del PMU els valors poden variar 
lleugerament respecte la previsió del POUM aprovat provisionalment. 

Per tot això, donades les característiques de l’àmbit urbà on s’ubica el sector i les actuacions 
previstes pel POUM per reduir el volum de trànsit de la xarxa viària actual al centre urbà, es 
pot considerar que l’increment de mobilitat generada pel nou sector no és significativa 
proporcionalment i per tant és assumible per les infraestructures existents amb les noves 
mesures proposades pel POUM.  

Aquestes mesures previstes al POUM tenen l’objectiu de reduir el trànsit al centre urbà ( on 
es troba el nostre sector ) amb la potenciació d’un recorregut de ronda del trànsit de 
vehicles, conjuntament amb altres actuacions previstes. 

Manresa, Setembre de 2022 

Per l’equip redactor                   Per la propietat

Miquel Àngel Prunés i Feixas                
PRUNÉS ARQUITECTES SLP                                    JUNTA DE COMPENSACIÓ LA DAMA 
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10 DOC. GRÀFICA ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

10.1 Situació i àmbit 
10.2 Ortofotomapa 
10.3 Estat actual mobilitat 
10.4 Proposta 
10.5 Càlcul mobilitat generada. 
10.6 Xarxa recorreguts de vianants i bicicletes. Esquema de recorreguts, tipologia de carrers i 

elements de seguretat i estratègies de pacificació 
10.7 Xarxa recorreguts transport públic. Proposta  
10.8 Xarxa bàsica vehicles. Proposta 
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11 ANNEXOS 
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11.1 Certificat d’abastament d’aigua. Aigües de Manresa. 



 

 

  Exp:1746 

 

PRUNÉS ARQUITECTES S.L.P 
Plaça Fius i Palà, 1, 2on, 2ª 
08241 Manresa 
 
 

 
 
ASSUMPTE: DISPONIBILITAT DE CONCESSIÓ D’AIGUA PEL PLA DE 
MILLORA URBANA, “PMU 010,  LA DAMA DE MANRESA 
 
 
 

En Frederic Puig i Soler, com a Director Tècnic d’AIGÜES DE MANRESA, 
empresa que gestiona el servei d’aigua potable de Manresa, 

 

CERTIFICO 
 
 

El municipi de Manresa és titular per mitjà de la Junta de la Sèquia de Manresa 
d’una concessió d’aigua superficial del riu Llobregat de 1.000 litres/seg., pel subministre 
d’aigua potable i regadiu a la ciutat. 
 

Amb aquesta concessió es té en compte el potencial de creixement del 
municipi establert en el Pla General d’Ordenació Urbana  

Que el consum diari en alta de l’àmbit del sistema d’abastament de Manresa a 
l’any 2.019 va ser de 165,00 l/seg. 

Aquest Pla de Millora Urbana preveu un consum mig de 0,268 l/seg, segons 
càlculs facilitats per tècnics de responsables de la redacció del Pla. 

 Atès l’exposat, entre el cabal disponible en condicions normals de 1.000 l/seg, 
el cabal mig usat per l’abastament del municipi de 165,00 l/seg,  al que caldrà afegir el 
nou cabal demandat de 0,268 l/seg, el municipi de Manresa disposa d’un diferencial de 
volum anual suficient que garanteix la disponibilitat jurídico-administrativa de recursos 
per l’abastament d’aquest nou sector. 
 
  
 
 
 
El Director Tècnic 
Fredi Puig i Soler 
 
 
 
Manresa, 15 de maig de 2020 
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11.2 Certificat tractament aigües residuals. Aigües de Manresa. 



Exp. 1746 (21_1427) 

PRUNÉS ARQUITECTES S.L.P 
Plaça Fius i Palà, 1, 2on, 2ª 
08241 Manresa 

ASSUMPTE: DISPONIBILITAT DE CAPACITAT DE TRACTAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS GENERADES PEL PLA DE MILLORA 
URBANA, “PMU 010,  LA DAMA” DE MANRESA 

En Ricard Tomàs i Puig, com a Director d’Operacions, adjunt a Gerència d’AIGÜES DE 
MANRESA, S.A., empresa municipal que explota, per encàrrec de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament, les estacions depuradores d’aigües residuals que 
gestiona aquesta,  

CERTIFICA: 

Que a partir de les dades que disposa AIGÜES DE MANRESA, sobre el volum d’aigües 
residuals que es preveu que generi el PLA DE MILLORA URBANA “PMU 010, LA DAMA” de 
Manresa, i al moment que aquest sector es connecti a l’EDAR de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, confirmem que l’EDAR disposa de capacitat suficient per tractar les aigües 
residuals del Pla de Millora Urbana esmentat. 

Manresa, 1  de maig del 2020 

Ricard Tomàs i Puig 
Director d’Operacions – Adjunt a Gerència 
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11.3 Notes simples de les finques incloses a l’àmbit del PMU   
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11.4 Contracte cessió d’ús a l’Ajuntament de Manresa de les finques propietat de 
Landcompany 2020 SL. per a ús d’aparcament 
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11.5 Consulta formulada per la Junta de la Dama a la Comissió de Territori de Catalunya 
sobre la interpretació de l’article 35.2 del Decret Legislatiu 1/2010. 



1

Departament de la Vicepresidència, de Polítiques Digitals i Territori 

Comissió de Territori de Catalunya 

Avinguda de Josep Tarradelles núm. 2-6 

08029 - Barcelona 

Tràmit: C 1/2010 (POUM 

Manresa - Pla de Millora Urbana del Pla Especial la Dama de Manresa).  

SR.

En JOAN SANCHEZ GOMEZ, V, actuant 

en la meva condició de Secretari de 

MILLORA URBANA  PLA ESPECIAL LA DAMA , amb el 

CIF núm. V65262677, domiciliada socialment al despatx professional del Grup Fideliter, 

Advocats i Economistes, situat al Passeig de la República núm. 9, entresòl 1ª de 

Manresa (CP-08241)  (Tel. 93.872.55.33), davant de la Comissió de Territori de 

Catalunya comparec i, de la forma més procedent en dret,  

MANIFESTO:

I.- FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI DE CATALUNYA.

nisme de 

consultiu i interpretatiu superior en matèria urbanística. 

Així mateix, aquest precepte determina que la Comissió ha de publicar 

periòdicament, en el RPUC, els criteris interpretatius sobre la normativa i els 

planejament urbanístics a aplicar pels òrgans urbanístics de la Generalitat en 

II.- 

DECRET LEGISLATIU 1/2010 

NOU POUM AL MUNICIPI. 

següent: 

 Article 35 - Compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i 

qualificacions d'aprofitament privat 

 1. Els terrenys que el planejament urbanístic reserva a sistemes 

urbanístics, que l’administració actuant ha obtingut o ha d’obtenir 

mitjançant la cessió obligatòria o l’expropiació urbanístiques, s’han de 

destinar íntegrament a l’ús públic previst, sens perjudici del règim de 

compatibilitat d’usos regulat per aquest article. 

 2. El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes 

urbanístics de titularitat pública es destini a usos diferents dels 



2

atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la funcionalitat del 

sistema. Aquesta compatibilitat d’usos diferents només pot comportar una 

qualificació urbanística d’aprofitament privat en subsòl si el planejament 

urbanístic ordena nous sistemes urbanístics, no previstos en el planejament 

urbanístic anterior, que no són exigibles en compliment dels estàndards 

mínims establerts per la legislació urbanística o pel planejament 

urbanístic general. En el cas del sistema viari, la qualificació 

urbanística d’aprofitament privat del subsòl només es pot admetre si 

l’esmentat sistema no és part de la xarxa que estructura el teixit urbà o 

la trama urbana. 

III.- DUBTES INTERPRETATIUS 

 CLAU D.3 DE TITULARITAT PÚBLICA. En

2017, de la derogació expressa del planejament anterior (inclòs el pla especial de 

definitivament i inscrit, aquest darrer, en el Registre de la Propietat) i de la 

delimitació, en virtut del POUM, 

Especial la Dama amb noves determinacions urbanístiques sorgeixen dubtes 

interpretatius en le 35.2 del Decret Legislatiu 1/2010. 

 Per indicar quins són aquests dubtes interpretatius cal significar, prèviament, les 

dades següents del nou PMU t  la Dama delimitat en virtut del POUM de 

Manresa: 

El nou PMU t ent de Manresa en data 

16 de març de 2021 i la continuació de la seva tramitació i de la seva aprovació 

definitiva 

 la Dama en tràmit, en execució del 

POUM de Manresa, defineix un nou espai públic que permet una connexió 

amb la creació 

 al carrer de la Dama, just 

El PMU t 10  la Dama defineix un aprofitament privatiu en una part del 

subsòl  Places i Jardins Urbans, destinat 

sidencial (UE3), per raó de les reduïdes 

t del 

nou sistema de Jardins Urbans.  
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La superfície qualificada com a D.3 és de 409,96 m2, dels quals la proposta 

-

que ha de 

ser de titularitat privada per garantir que els futurs residents del nucli antic 

puguin gaudir, en el nou edifici residencial (UE3)

mínimes que exigeix la normativa i de les mateixes prestacions que la resta 

ons promocionades en altres sectors de la ciutat, com a condició 

necessària per a la revitalització del nucli antic de la ciutat.  

absolutament necessària per donar compliment als requeriments normatius de 

definits en el PMU t.

antic impossibilita que es puguin cobrir de forma alternativa i es troba 

altra opció. 

 clau D.3 és la 

reflectida en els plànols següents, que correspon aproximadament al 60% de 

i públic definit amb la clau D.3a:  
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Detall de la previsió d’aprofitament per a ús d’aparcament (ocupació màxima 

del 60%) de part del subsòl del sistema d’espais lliures D3.a del PMU t 010 

La Dama, per complementar l’aparcament previst en subsòl a la UE3 ( indicat 

en línia continua i trama de color blau ). 

La normativa del POUM de Manresa admet, en la regulació de la clau D.3, 

articles 136 a 140, la titularitat privada del subsòl  en 

aquells espais lliures que siguin identificats a

 La memòria del POUM de Manresa indica que la ciutat disposa de reserves de 

mínims exigits en la Llei 
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 Annexo a aquesta consulta: 

Document núm. 1: Fitxa normativa del POUM del PMU t  la Dama. 

Document núm. 2: Justificació continguda en el PMU t  la Dama presentat a 

de Manresa en data 16 de març de 2021. 

Document núm. 3: Justificació addicional. 

IV.- OBJECTE DE LA CONSULTA 

SUBSÒL EN RELACIÓ AL CÀLCUL DELS NOUS SISTEMES LLIURES 

ORDENATS PEL POUM EN COMPARACIÓ AMB ELS ESTÀNDARDS MÍNIMS 

. La consulta 

interpretativa es formula per aquells supòsits en què 

nou POUM en un municipi, en aquest cas el de Manresa (vigent des del passat 

26.10.2017), suposa una revisió de tot el planejament anterior i la seva derogació 

expressa. 

En aquests casos, es plantegen els dubtes interpretatius següents: 

1. Si la remissió al planejament anterior continguda en l

Legislatiu 1/2010 resulta d  en els supòsits dels nous sistemes 

urbanístics ordenats per un nou POUM, que comporta la revisió del 

planejament anterior i la seva derogació i de les quals pot inferir-se que el 

planejament anterior no seria un terme comparatiu raonable (per la pròpia 

naturalesa jurídica de la revisió del planejament). 

2. regula la 

quantificació dels nous sistemes urbanístics sobre els estàndards 

si la comparativa ha der ser, o 

bé, pot ser lliures definit en la fitxa normativa del 

POUM per al PMU t i 
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de Catalunya, de 

nous espais lliures. 

3.  en un sistema 

destinat als aparcaments d

 inclosa en un sector de planejament derivat 

- encaixaria 

amb la interpretació favorable

Per tot això, 

SOL·LICITO: Que admeteu aquest escrit amb els documents annexos, disposeu 

i incorporeu-los-hi i, en virtut del que 

resoleu expressament les 3 qüestions interpretatives plantejades en 

, en ocasió 

notifiqueu-me-la.  

Manresa, 21 

Junta de Compensació la Dama 

Secretari 

HBLE. SR. CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA, 

POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DAN NUÑEZ 
(R: V65262677)

Firmado digitalmente 
por  DAN 
NUÑEZ (R: V65262677) 
Fecha: 2022.04.21 
11:32:49 +02'00'
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11.6 Informe dels serveis tècnics de la CTUCC emès en data 5 d'agost de 2022 sobre la 
qüestió interpretativa plantejada per la Junta a la Comissió de Territori de Catalunya. 



V3.1

Evidències del procés de notificació

Dades d'identificació de la notificació electrònica

Organisme: Generalitat de Catalunya #ID: 22.242.073

Departament: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Títol de la notificació:
Notificació resposta consulta article 35.2 Decret Legislatiu 1/2000 Joan 
Sanchez

Referència de la notificació: RESPOSTA CONSULTA

Data de registre: 05/08/2022 a les 12:08:15 Núm. de registre:9067/524089/2022

Posada a disposició el dia 05/08/2022 a les 12:08:20

Acceptada el dia 13/08/2022 a les 12:51:09 per Grup Fideliter, Advocats i Economistes (******591)

Destinataris de la notificació

Raó social: Grup Fideliter, Advocats i Economistes NIF: ******591

Documents annexats (1)

Acte administratiu: informe-tècnic.pdf
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  1  

Expedient: 2022 / 078216 / N 
Assumpte : Consulta d'interpretació i aplicació de l'article 35.2 del Decret Legislatiu 1/2010 
(POUM Manresa - Pla de Millora Urbana del Pla Especial la Dama de Manresa) 
Interessat: Ajuntament de Manresa 
Terme municipal: Manresa  
Comarca:  Bages 
 

 
Informe tècnic 

 
 
Antecedents 
Aquest informe s’emet en resposta a la consulta sobre la interpretació i aplicació de l’article 
35.2 del Decret legislatiu 1/20101/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer; en el Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa (POUM), aprovat 
definitivament el 26/9/2017 i publicat en el DOGC el 26/10/2017; realitzada per en Joan 
Sánchez Gómez, actuant en la seva condició de Secretari de la junta de compensació del 
pla de millora urbana la Dama (PE-17) de Manresa. 
 
Concretament, es sol·licita que es resolgui expressament les tres qüestions interpretatives 
plantejades en el punt IV del seu escrit i que són les que a continuació es transcriuen: 
 

- Si la remissió al planejament anterior continguda en l’article 35.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010 resulta d’aplicació en els supòsits dels nous sistemes urbanístics 
ordenats per un nou POUM, que comporta la revisió del planejament anterior i la 
seva derogació i de les quals pot inferir-se que el planejament anterior no seria un 
terme comparatiu raonable (per la pròpia naturalesa jurídica de la revisió del 
planejament). 
 

- Vist que l’article 35.2 del Decret Legislatiu 1/2010 no regula la quantificació de 
l’excés dels nous sistemes urbanístics sobre els estàndards mínims de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, si la comparativa ha der ser, o bé, pot ser entre el 
sistema d’espais lliures definit en la fitxa normativa del POUM per al PMU t i els 
estàndards mínims establerts en la Llei d’Urbanisme de Catalunya, a l’hora de 
calcular si el nou pla disposa o no l’ordenació de nous espais lliures. 
 

- Si l’establiment d’un aprofitament privatiu del subsòl en un sistema d’espais lliures 
destinat als aparcaments d’una nova promoció d’habitatges (UE1, UE2 i UE3) – 
inclosa en un sector de planejament derivat en el qual hi ha la reserva del 30% 
d’habitatges de protecció oficial – encaixaria amb la interpretació favorable a 
l’admissió d’aquest aprofitament privatiu en el subsòl d’un sistema d’espais lliures. 
 

Consideracions tècniques i jurídiques 
 
Primera: Qüestió prèvia 
 
Aquest informe centra el seu objecte en l’anàlisi del règim de compatibilitat d’usos entre 
sistemes urbanístics públics i qualificacions d’aprofitament privat, com a qüestió principal 
de l’assumpte de referència. 
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Segona: Anàlisis jurídica 
 
1. En primer terme, s’escau assenyalar que el règim jurídic aplicable en relació a la 
compatibilitat d’usos entre sistemes urbanístics públics i qualificacions privatives del 
subsòl, és constituït substancialment per l’article 35 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU). Aquest règim es fonamenta en un seguit de directrius que subjecten el 
planejament urbanístic en relació a la possibilitat d’atribuir usos diferents (públics o privats) 
als diversos estrats del sòl (subsòl, superfície i vol). 
 
2. L’article 35.1 del TRLU estableix l’obligació general de destinar íntegrament a l’ús propi 
del sistema tots els estrats del sòl que el planejament reservi a sistemes urbanístics quan 
els terrenys afectats s’hagin d’obtenir o s’hagin obtingut mitjançant la gestió urbanística del 
pla. Aquesta obligació general té les seves excepcions en el règim estricte de compatibilitat 
d’usos que regulen els apartats següents del mateix article.  
 
3. L’article 35.2 del TRLU estableix que el planejament urbanístic pot preveure que el 
subsòl dels sistemes urbanístics de titularitat pública es destini a usos diferents dels 
atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la funcionalitat del sistema. I que 
aquesta compatibilitat d’usos diferents, només pot comportar una qualificació urbanística 
d’aprofitament privat en subsòl si el planejament urbanístic ordena nous sistemes 
urbanístics, no previstos en el planejament urbanístic anterior, que no són exigibles en 
compliment dels estàndards mínims establerts per la legislació urbanística o pel 
planejament urbanístic general. 
 
La possibilitat d’establir qualificacions d’aprofitament privat per al subsòl dels sistemes 
urbanístics públics que regula l’article 35.2 del TRLU pot estar prevista per qualsevol tipus 
de planejament urbanístic (general o derivat), també pels plans d’ordenació urbanística 
municipal. 
 
4. En aquest sentit, s’escau assenyalar que el POUM de Manresa preveu i regula la 
possibilitat de comptabilitzar part del sòl que conformen els sistemes urbanístics públics 
amb qualificacions d’aprofitament privat del subsòl. Concretament, l’article 137.2 de la seva 
normativa urbanística determina que en el sòl de sistemes qualificat de places i jardins 
urbans (D.3) que s’identifiquen amb l’epígraf (a) s’admet la titularitat privada del subsòl.  
 
5. D’acord amb tot el que s’ha exposat, cal concloure que a part d’aquells sistemes on el 
POUM de Manresa ja ho preveu de forma expressa mitjançant la seva qualificació, l’única 
possibilitat que l’ús diferent del subsòl comporti una qualificació urbanística d’aprofitament 
privat és que el sistema que s’hagi de desenvolupar en superfície sigui de nova creació, o 
sigui, no previst en el planejament anterior al nou que es formula i sempre que no sigui 
exigible en compliment dels estàndards mínims establerts per la legislació urbanística.  
 
En el cas concret que ens ocupa cal entendre com a “nou planejament que es formula” el 
pla de millora urbana la Dama i com a “planejament anterior” el POUM de Manresa.  
 
6. D’altra banda, assenyalar que en tant que l’article 35 no quantifica ni estableix un mínim 
de nova superfície de sistemes a partir de la qual seria admès l’aprofitament privat del 
subsòl, cal concloure que aquesta possibilitat és admesa en qualsevol nou sistema 
urbanístic no previst en el planejament urbanístic anterior, que no sigui exigible en 
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compliment dels estàndards mínims establerts per la legislació urbanística (fixats en 
diferents articles del TRLU en funció del tipus de sòl i dels usos previstos) o pel 
planejament urbanístic general (mitjançant la qualificació directa del sòl o per les previsions 
normatives en sectors de planejament derivat).  
 
I que la possibilitat d’establir qualificacions d’aprofitament privat per al subsòl dels sistemes 
urbanístics públics que regula l’article 35.2 del TRLU, està vinculada únicament i exclusiva 
a la nova superfície qualificada de sistemes urbanístics públics, essent indiferent si forma 
part d’un àmbit de gestió o d’un sector de planejament derivat o als usos de l’entorn, essent 
irrellevant l’existència d’habitatge de protecció pública o de qualsevol altre possible ús. 
 
 
La qual cosa s’informa als efectes oportuns. 
 
 
Anna Comellas Jodar 
La cap del Servei Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
 




