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1. MEMÒRIA INFORMATIVA
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1.1. INTRODUCCIÓ

La modificació de planejament present afecta l'àmbit anomenat "entorns del carrer
Miquel Biada", situat al límit oest del perímetre que defineixen les rondes de Mataró, i
principalment delimitat pels carrers Miquel Biada, c. Tetuan, c. Pintor Velàzquez i la
Ronda General Prim.

Ortofoto actual amb l’àmbit de la MPG107

Es tracta d'un àmbit històricament dedicat a l'activitat industrial que fruit del procés de
desindustrialització i de la seva posició central en la trama urbana, des de la primera
dècada de l'any 2000 ha estat objecte de planificació per a la seva reconversió a usos
residencials i terciaris amb l'objectiu d'integrar-lo al teixit urbà de l’entorn i contribuir a
conformar una nova centralitat al municipi.
En aquest sentit, la transformació de l'àmbit ha estat especialment vinculada a
l'actuació a l'illa veïna "Fàbregas i de Caralt", que al llarg d'aquests anys ha viscut
igualment un procés de transformació urbanística amb la previsió d'acollir un nou
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centre comercial que actués com a dinamitzador econòmic de la ciutat. Si bé, a dia
d'avui, el projecte de centre comercial inicial està en fase de revisió, es manté la
reserva de sostre terciari en aquest àmbit per a un futur desenvolupament.
Tal i com es detalla a l’apartat “Antecedents urbanístics” d’aquesta memòria, la
reconversió de l'àmbit es comença a desenvolupar l’any 2007 amb la realització dels
primers treballs preparatoris. Des de llavors, ha sigut objecte de dues modificacions de
Pla General: la MPG-60 i la més recent, la MPG-83 relativa a la UA-87 entorns del
carrer Biada, aprovada definitivament el 27 de gener de 2015.
No obstant això, l'any 2019, la sentència nº 675/2019 de 5 de juliol dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), estima el recurs contenciós administratiu
interposat per una de les propietàries afectades i declara la nul·litat de ple dret de la
MPG-83. La sentència afecta igualment el planejament anterior, la MPG-60, que
pateixi de vici de nul·litat, és inexecutable i requereix doncs d’un nou tràmit de
modificació de pla.
D’acord a això, i essent vigents les raons de fons que justifiquen la reconversió de
l’àmbit, des de l’Ajuntament de Mataró es considera oportú i necessari impulsar la
present Modificació de Pla General.
Tot i així, és imprescindible que la nova MPG tingui en compte els objectius de ciutat
que composen l’agenda política actual, expressats en diferents documents i plans
estratègics municipals. Així doncs elements com l’impuls del centre urbà, la resposta a
les necessitats d'habitatge assequible, l'aposta per una ciutat més sostenible i
saludable, per la reutilització i rehabilitació del teixit urbà i edificis existents, així com la
valorització del patrimoni i el paisatge industrial com a elements identitaris de la ciutat,
han de ser igualment eixos vertebradors de la transformació urbana de l’àmbit.
Amb tot, la present modificació de Pla General té com a objectiu principal establir la
regulació urbanística necessària per a la transformació del teixit industrial existent a fi i
efecte d'aconseguir:


la integració de l'àmbit amb la trama urbana de l'entorn i, juntament amb el
possible desenvolupament de l’illa veïna de "Fàbregas i de Caralt", la generació
d'una nova centralitat urbana que contribueixi a dinamitzar l'activitat social i
comercial del municipi.
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disposar de nou sòl de titularitat pública per a parcs i jardins urbans i
equipaments, i reurbanitzar el nou espai públic i el viari afectat introduint els
criteris per a una mobilitat més sostenible i inclusiva, i avançar en la
naturalització i la pacificació de la ciutat, d’acord a allò definit als treballs
realitzats del Pla d’Impuls del Centre (PIC) i al Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS).



la generació de nou habitatge de protecció oficial, especialment de titularitat
pública i de lloguer, per a fer front a les necessitat d'habitatge assequible al
municipi. Així mateix, la generació de nou habitatge de règim lliure i la
implantació de nova activitat terciària que dinamitzi el teixit comercial i de
serveis en aquest punt de la ciutat.



reconèixer i recuperar el teixit urbà i els edificis existents, i en especial el
patrimoni històric industrial, afavorint un desenvolupament urbà més sostenible
i la conservació del paisatge industrial com a element d'identitat de la ciutat.

Així mateix, a través de la present modificació es realitzen petits ajustos de
planejament fora del polígon d’actuació urbanística en les finques de Ronda General
Prim 18 i 2, c. Miquel Biada 65 i Ronda República 127, que havien estat afectades per
les anteriors modificacions de planejament, la MPG60 i la MPG83, establint així la
regulació urbanística a que finalment queden subjectes.
La present modificació deixa sense efecte la MPG-60, exceptuant les determinacions
de la MPG-60 que afectaven les finques del c. Tetuan 41, Tetuan 19, Ronda de la
República 141 i Hernan Cortés 10, que es mantenen vigents i queden excloses de
l’àmbit de la present Modificació MPG-107, tal i com es regula a la disposició
derogatòria de les normes urbanístiques del document.
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Canvis introduïts entre el document de la 1ra aprovació inicial
(17/11/2020) i el document de la 2a aprovació inicial

La MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del carrer Biada i carrer Goya s’aprovà
inicialment el 5 de novembre de 2020. Arran, especialment, de les al·legacions
presentades i dels ajustos que se’n deriven es considera necessari dur a terme un nou
tràmit d’aprovació inicial.
D’acord a això els canvis respecte el document sotmès a la primera aprovació inicial
són:
-

S’inclou una part de la finca Goya 5 (49m2) dins el polígon d’actuació delimitat
al considerar vàlides les al·legacions en relació al tractament jurídicament
inadequat de la finca que donava el planejament aprovat inicialment. D’acord a
això, el polígon d’actuació augmenta 49m2. Assenyalar que per a l’aprovació
provisional, des dels serveis tècnics municipals es va treballar i acordar amb la
majoria de propietaris recuperar el tipus de tractament que es plantejava en el
marc de l’anterior MPG-83 que feia possible la reconfiguració de la finca Goya
5 -mantenint la superfície de sòl actual i alineant-se amb la resta de finques del
carrer Goya-, i l’edificació d’un nou volum d’una planta a l’interior d’illa. Tot i
així, la proposta no fou acceptada pels propietaris de la finca Goya 5, pel que
no s’ha pogut implementar aquesta solució alternativa havent de tramitar
aquesta 2a aprovació inicial.

-

S’estableixen tres illes en substitució de les UMP definides al document d’AI.
La delimitació per illes es considera més adequada des del punt de vista tècnic
que per UMPs. Tot i així s’inclou una UMP en l’àmbit de l’illa 3 per garantir un
ordre compositiu en cas que es produeixi la divisió en dues parcel·les.

-

Es realitzen diferents ajustos en l’ordenació, atenent les al·legacions rebudes, a
fi i efecte de garantir una correcte implantació del sostre edificable assignat a
cada illa, i permetre una adequada implantació dels diferents usos d’habitatge i
terciari o altres usos compatibles.

-

Es modifica la regulació i ordenació relativa a les edificacions industrials a
recuperar, atenent les al·legacions rebudes, a fi i efecte de donar major
flexibilitat per a la implantació de noves activitats.
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-

Es revisen els valors de repercussió dels règims HPO d’acord als nous mòduls
publicats arran del decret llei 50/2020 fet que suposa un lleu increment de
l’aprofitament del polígon. Així mateix s’estableixen qualificacions específiques
per a l’HPO específic i l’HPO genèric d’acord a allò previst pel decret 17/2019.

-

Es modifica i redueix lleugerament l’àmbit del projecte d’urbanització, atenent
les al·legacions rebudes, reduint la superfície a urbanitzar al c. Tetuan. Es
garanteix però la urbanització necessària per donar continuïtat a l’espai públic
resultant als carrers Goya i Miquel Biada. L’ajust de l’àmbit d’urbanització i
l’augment de l’aprofitament suposen una millora dels indicadors de viabilitat del
polígon, pel que es dona així resposta a les al·legacions rebudes en aquest
sentit.

-

Finalment, s’ha completat l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada d’acord
a les indicacions de l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità de 4 de
desembre de 2020.
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1.2. ANTECEDENTS URBANÍSTICS

Es repassen a continuació els instruments de planejament que han regulat l’àmbit
objecte de la present MPG els darrers anys -el Pla General d’Ordenació de Mataró de
1996 (PG96), la MPG-60 "Entorns del carrer Biada", la MPG-83 "UA-87 Entorns carrer
Biada"-, el nivell d'execució dels diferents planejaments, així com l’impacte de la recent
sentència del TSJC de juliol de 2019.


El Pla General d’Ordenació de Mataró de 1996 (PG96)

L’àmbit objecte de la present MPG, fonamentalment afecta dues illes per les quals el
PG96 establia dues qualificacions diferents.
-

D’una banda, l’illa nord, delimitada pels carrers Goya, Ronda General Prim,
carrer Pintor Velàzquez i carrer Tetuan, on el PG96 delimitava el sector 2b-04
Sector Prim-Goya. El sòl quedava subjecte a la clau 2b. Zona de gran indústria
urbana, que compren els sòls industrials en nucli urbà i en preveu la seva
possible reindustrialització definint noves condicions d’ordenació, edificació i ús
mitjançant la tramitació d’un PERI.

-

D’altra banda, l’illa sud, delimitada pels carrers Miquel Biada, Ronda General
Prim, carrer Goya i carrer Tetuan que el PG96 qualificava amb la clau 2a. Zona
d’indústria urbana entre mitgeres, que compren els sòls urbans situats dins el
nucli urbà.
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Illa nord (clau 2b)

Illa sud (clau 2a)

Plànol de qualificacions urbanístiques del Pla Genera de Mataró de 1996

Ortofoto de l’any 2000 de l’àmbit objecte de planejament
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El PG96 establia aquestes determinacions en previsió, lògicament, del manteniment
en aquests espais de l’activitat industrial al llarg del temps. Tot i així, a inicis dels anys
2000, conflueixen diferents factors que alteren aquestes previsions.
-

En primer terme, el procés global de deslocalització de la producció industrial
cap a països estrangers (especialment al continent asiàtic i al Marroc), sumat a
la consolidació de noves àrees industrials al municipi (Mata-Rocafonda,
Vallveric, Pla d’en Boet, Les Hortes del Camí Ral). Aquest fet suposa la
disminució progressiva de l’activitat industrial i un major pes del sector terciari
en l’activitat econòmica al municipi.

-

En paral·lel, la consolidació de la teixit residencial dota l’àrea d’una major
centralitat urbana, generant un context favorable per a la seva transformació
cap a usos residencials i terciaris. En aquest sentit, un element clau en aquest
procés és la planificació d’un centre comercial a l’àmbit veí on se situava
l’antiga fàbrica de Fàbregas i de Caralt, que es vol que actuï com a
dinamitzador de l’activitat econòmica i social del centre de la ciutat.

Aquest context motiva l’inici dels treballs, per part de l’Ajuntament, per a la reconversió
de l’àrea d’activitat industrial a usos residencials i terciaris integrant aquesta àrea al
teixit urbà de l’entorn i contribuint a conformar una nova centralitat en aquest punt de la
ciutat.
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Treballs preparatoris MPGO Entorn del carrer Biada

Imatges dels treballs preparatoris elaborats per l’oficina MBM Arquitectes

D’acord a això, l’empresa municipal PUMSA encarregà a l’equip d’arquitectes MBM,
l’elaboració d’una proposta d’ordenació inicial per a l’àmbit, així com les illes situades
al sud del carrer Miquel Biada, inclòs l’emplaçament del nou centre comercial.
A partir d’aquestes estudis, des del servei d’urbanisme es redactà el document
Treballs Preparatoris MPGO Entorns del carrer Biada, que fou aprovat pel Ple
municipal l’11 de gener de 2007. Aquest, delimitava dos sectors de planejament, a
banda i banda del carrer Miquel Biada, amb casuístiques diferents pel seu grau de
consolidació: el sector Goya, al nord, i el sector Torrijos, al sud.
Fruit del tràmit d'informació pública i del procés de participació ciutadana, es va
incorporar nova informació relativa les edificacions i activitats existents. Arran d'això el
12 d'abril de 2007 el Ple municipal va aprovar la modificació de l'anterior acord deixant
sense efectes la proposta relativa a la transformació del sector Torrijos atesa la forta
consolidació de sector.
En paral·lel, els treballs per a la implantació del nou centre comercial van requerir
revisar l'emplaçament de les edificacions de la fàbrica Fàbregues i de Caralt –situada
al solar on s’havia de situar el nou centre comercial-, amb l'objectiu de fer compatibles
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una iniciativa de caràcter econòmic, que es considerava d'importància cabdal per la
ciutat, amb la preservació del patrimoni arquitectònic i cultural.

Plànol de planejament proposat inclòs al document Treballs preparatoris MPGO Entorns carrer Biada



MPG-60 Entorns del carrer Biada

Com a resultat de tot aquest procés s'aposta pel trasllat de l'edifici Fàbregas i de Caralt
per a donar resposta als requeriments d'implantació del centre comercial.
Concretament es proposa situar la fàbrica a la cantonada entre el carrer Tetuan i el
carrer Miquel Biada. Es considera que aquest emplaçament permet potenciar el valor
paisatgístic del conjunt patrimonial i generar una petita plaça al seu volant.
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Trasllat de la nau i els edicles Fàbregas i de Caralt

El nou emplaçament s'estableix en el marc de la Modificació del Pla General "MPG-60
Entorns del carrer Biada" aprovada inicialment el 13 de març de 2008. En aquest
document es defineix un nou sector de millora urbana que compren el "sector Goya",
definit en els treballs preparatoris i una part de l'antic "sector Torrijos", concretament,
les finques de l'illa Ca l'Ymbern més properes al carrer Miquel Biada amb l'objectiu de
finalitzar correctament el nou espai públic amb l'ampliació del carrer Miquel Biada.
També s’inclou la finca de la cantonada Ronda de la República i carrer Hernan Cortés,
qualificada com a equipament.

Àmbit del sector de millora urbana delimitat a l’aprovació inicial del 13 / 03 / 2008
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Fruit del procés d'exposició pública i al·legacions, i vinculat al procés de recessió
econòmica global que s'inicia en aquell moment, es plantegen una sèrie de
modificacions. Concretament, s'exclou definitivament de l’àmbit la part de l'antic "sector
Torrijos" pensant que el sector es pugui desenvolupar en un futur, al complert. També
s'introdueixen ajustos pel que fa a l'edificabilitat, i s'acorda que la MPG ja estableixi
l'ordenació de detall -sense necessitat de redactar posteriorment un pla de millora
urbana- i defineixi un únic polígon d'actuació urbanística -en aquell moment "unitat
d'actuació"- la UA-87, d'execució directe, amb l'objectiu de facilitar la gestió.

Àmbit definitiu del polígon d’actuació “Entorns Biada”

Amb les modificacions introduïdes el 2 de juliol de 2009 es du a terme una segona
aprovació inicial de la MPG-60 el que suposa l'obertura d'un nou termini d'exposició
pública i participació ciutadana. La tramitació de la MPG-60 finalitza amb l'aprovació
definitiva del segon Text Refós per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat el
31 de juliol 2012.
Amb tot la modificació aprovada preveu el desenvolupament urbanístic de l’àmbit
mitjançant un únic polígon d’actuació urbanística, la UA-87, i a tal efecte incorpora una
ordenació detallada del nou teixit terciari i residencial. Així mateix, estableix un índex
d'edificabilitat bruta de 1,8m2st/m2s igual al previst pel PG per a les zones de
transformació urbana.
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Ordenació de la MPG-60 aprovada definitivament el juliol de 2012
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L'ordenació defineix tres nous espais lliures, entre els quals destaca la plaça situada a
la cantonada entre la Ronda Prim i el carrer Goya, que obre una nova visual a la nau
catalogada de Fontdevila i Torres. Aquesta és qualificada d'equipament i es preveu
que s'hi desenvolupi un nou centre escolar.
El sostre d'aprofitament privat es concentra, principalment, en parcel·les situades als
carrers Ronda Prim i Miquel Biada, completant les illes i consolidant els fronts de
façana al carrer i als nous espais públics. Destaca l'ordenació d'un edifici singular tipus
torre, de 15 plantes, a la cantonada dels dos carrers, que es vol que actuï com a
contrapunt visual i de referència respecte la volumetria del nou centre comercial.
El planejament concreta també la reubicació del conjunt industrial de l’antiga fàbrica de
Fàbregas i de Caralt -que inclou la nau, els edicles i la xemeneia- a la cantonada dels
carrers Miquel Biada i Tetuan, per a destinar-la ús privat terciari. Es defineix que la
reconstrucció de la fàbrica no constituirà una càrrega per als propietaris del polígon i el
seu sostre tindrà consideració de sostre addicional.
Finalment s'afecta també la finca situada a la Ronda de la República cantonada carrer
Hernán Cortés, on s'hi ubica la Llar Santa Maria de la “Fundació El Maresme”, on hi ha
una residència i centre d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat
intel·lectual profunda. Per aquesta finca qualificada de sistema d’equipaments pel
PG96, el nou planejament preveu la requalificació a zona residencial per poder
efectuar un bloc d’habitatges plurifamiliar i locals comercials en planta baixa. En quant
al destí de l’actual residència es preveia que amb les plusvàlues que es pugessin
obtenir de la transformació urbanística, es pogués reubicació en un altre indret de la
ciutat amb l’ajut i col·laboració de l’Ajuntament.
Per contra, el document aprovat exclou de l'àmbit el sòl corresponent a la residència
geriàtrica Laia, situada al carrer Miquel Biada, al considerar aquesta activitat
consolidada compatible amb el nou planejament.
En base al planejament aprovat, el 28 de febrer de 2013 s'aprova inicialment el
projecte d'urbanització PU-145 de la UA-87 i és publicat al BOP el 14 d'abril de 2013.
El projecte és redactat per EIPO, SL, per encàrrec de la societat municipal PUMSA en
la seva qualitat d'administració actuant. Dins el termini d'informació pública es
presenten diverses al·legacions per part dels propietaris afectats.
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Projecte d'urbanització aprovat inicialment el febrer de 2013

Tot i així, tal i com es descriurà a continuació, diferents factors fan que la MPG-60
quedi aturada en aquest punt, i es plantegi una nova modificació de planejament.


MPG-83. UA-87 Entorns del carrer Biada

Posteriorment a l'aprovació definitiva de la MPG-60 es produeixen dos fets que
obliguen a modificar de nou el planejament. D'una banda, el 7 de març de 2013 el Ple
municipal acordà destinar la fàbrica Fàbregas i de Caralt a equipament públic
municipal per a que aculli "La Casa de la Cultura Popular" amb l'objectiu de promoure i
divulgar el patrimoni popular general i de la Festa Major de les Santes. D'altra banda,
en el procés de gestió urbanística, i vinculat a l'agreujament de la conjuntura
econòmica immobiliària, es constata la inviabilitat econòmica de reubicar la Llar Santa
Maria.
Fruit d'això s'inicia el tràmit de la "MPG-83. UA-87 Entorns del carrer Biada" amb els
objectius següents. En primer lloc, canviar la qualificació a sistema d'equipaments d'ús
sociocultural de la parcel·la on es preveu reubicar el conjunt catalogat "Fàbregas i de
Caralt". En segon lloc, modificar els límits del polígon d'actuació urbanística per
excloure la Llar Santa Maria, mantenint-la així com a sistema d'equipaments de
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titularitat privada. Finalment, també caldrà ajustar l'ordenació de l'edificació aprovada
per a poder-hi desenvolupar l'edificabilitat prevista en 1,8m2st/m2s ates el canvi de
destí -a sòl d’equipament enlloc d’ús terciari- de la fàbrica Fàbregas i de Caralt.

Ordenació de la MPG-83 aprovada definitivament el gener de 2015

El nou planejament és aprovat definitivament, amb prescripcions, el 27 de gener de
2015 pel conseller de Territori i Sostenibilitat, i publicat al DOGC el 29 d'abril de 2015.
En paral·lel a la tramitació de la MPG-83, el 21 de juliol de 2014 el Ple municipal
acorda aprovar una Proposta de conveni per a l'Ocupació avançada de les finques de
la UA-87 qualificades com a Equipament Sociocultura i Espais Lluires on s'ha
d'emplaçar la fàbrica Fàbregas i de Caralt per a desenvolupar-hi "La casa de la cultura
popular". L'acord es pren amb l'objectiu que el nou equipament estigui en
funcionament el juliol de 2015. El 20 de març de 2015 la propietat de les finques
afectades subscriu el conveni amb PUMSA autoritzant l'entrada de l'empresa
municipal per a l'execució les obres d'enderroc. El conveni estableix que les despeses
d'enderroc i les indemnitzacions que corresponguin s'hauran d'incloure en el projecte
de reparcel·lació del polígon.
D'acord a això, el 20 d'abril de 2015 s'aprova definitivament el Projecte d'urbanització
PU-151, de la UA-87 Entorns del Carrer Biada, fase 1, enderroc de les edificacions
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situades al c. Tetuan, 1-5", presentat per la societat municipal PUMSA en la seva
qualitat d'administració actuant, condicionant la seva executivitat a la cessió avançada
de les finques esmentades. En el mateix decret d'alcaldia es deixa sense efecte
l'anterior Projecte d'Urbanització referent a l'anterior MPG-60. Finalment el 26 d'agost
s'aprova definitivament, pel decret 6409/2015, la relació de béns i drets objecte
d'ocupació directe i les obres, a dia d'avui ja han estat executades.

Finques enderrocades, objecte de cessió avançada, a la cantonada entre els carrers
Miquel Biada i Tetuan

El 24 d'octubre de 2017, mitjançant el decret 9385/2018, s'aprova inicial l'expedient de
reparcel·lació, en modalitat de cooperació, de l'àmbit de la UA-87 "Entorns del carrer
Biada".
Malgrat l'avanç de l'execució del planejament, el 5 de juliol de 2019, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera,
dicta la Sentència núm. 675/2019, que estima el recurs contenciós administratiu núm.
132/2015, interposat Carme Majó Clavell, contra l'aprovació definitiva de la MPG-83,
declarant la nul·litat de ple dret el planejament aprovat.
El motiu de la nul·litat és la previsió al seu àmbit, del muntatge de l'antiga fàbrica de
Fàbregas i de Caralt en sòl destinat a equipaments. La sentència és coherent amb les
altres sentències dictades en relació al desmuntatge i trasllat d'aquesta fàbrica, pel
que considera que la MPG-83 participa d'idèntics vicis de nul·litat que la MPG de l'illa
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Can Fàbregas i de Caralt -modificació que afectava l’emplaçament del futur centre
comercial on originalment hi havia la fàbrica-.
Fruit que el planejament immediatament anterior, la MPG-60 aprovada el juliol de
2012, pateix del mateix vici de nul·litat que la fa inexecutable, fet que fa sigui necessari
un nou tràmit de modificació de pla general.
El 5 de novembre de 2020 s’aprovà inicialment la MPG 107 de regeneració urbana de
l’entorn del carrer Biada i carrer Goya. Arran, especialment, de les al·legacions
presentades i dels ajustos que se’n deriven es considera necessari dur a terme un nou
tràmit d’aprovació inicial.

1.3. JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL INSTRUMENT DE PLANEJAMENT I EL SEU
CONTINGUT

Els objectius de la present modificació comporten la modificació de paràmetres bàsics
de qualificació urbanística, per tant, d'acord amb l'article 6.3 de les NNUU del Pla
General d’Ordenació Urbanística de Mataró, aprovat definitivament el 12 de desembre
de 1996, (PG96) es requereix de la tramitació d'una Modificació de Pla General (MPG)
amb el grau de precisió propi d'aquest instrument.
Aquesta modificació es regirà en tot moment per les disposicions del Text Refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost
(TRLUC) i les successives modificacions, així com pel Reglament de la Llei
d'Urbanisme, aprovat pel decret 305/2006, de 18 de juliol. En allò no previst, s'estarà al
que disposa la pròpia normativa del PG96.
D'acord amb l'article 96 del TRLUC, les modificacions de Pla General estaran
subjectes a les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. La
documentació de la modificació s'adequa a les determinacions del RLUC, i en especial
al criteri establert a l'article 118.4 pel qual les modificacions de planejament "han
d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la
modificació".
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1.4. PLANEJAMENT VIGENT

Tal i com ja s'ha exposat a l'apartat "Antecedents urbanístics" d'aquest document, la
Sentència núm. 675/2019 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
declara la nul·litat de ple dret del darrer planejament aprovat, la MPG83.
El planejament vigent esdevé doncs el planejament immediatament anterior, és a dir la
MPG-60. Tot i així aquesta també preveu en el seu àmbit el muntatge de l’antiga
fàbrica Fàbregas de Caralt, al c. Miquel Biada cantonada c. Tetuan, motiu de nul·litat
de l’últim planejament, la MPG83. Per això la seva execució seria contrària a la
Sentència esmentada i a altres que la pròpia Sentència recull i transcriu part, les quals
anul·len altres figures urbanístiques pel mateix motius de desmuntatge i trasllat de la
fàbrica, que són:
-

-

Sentència de 16 de novembre de 2012 (rec. 358/2009), anul·la el Pla de millora
urbana PMU-06 a l’àmbit de illa 6, Fàbregas i de Caralt.
Sentència de 14 de desembre de 2014 (rec. apel·lació 152/2013), anul·la el
Projecte d’urbanització de la Rda. Barceló, Illa Fàbregas i de Caralt,
corresponent al desmuntatge, trasllat, magatzematge i part del posterior
muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt.
Sentència de 4 de juliol de 2017 (rec. 169/2013), anul·la la Modificació puntual
del Pla general relativa a l’ordenació de la illa Fàbregas i de Caralt.
Sentència de 10 de juliol de 2017 (rec. 246/2013), anul·la la Modificació puntual
de la Normativa del Pla especial del patrimoni arquitectònic i ambiental que
afecta al redactat de l’article 28.

Tal i com ja s’ha assenyalat, aquest fet fa necessari un nou tràmit de modificació de
Pla General en aquest àmbit.
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MPG-60, planejament immediatament anterior

Paràmetres urbanístics de la MPG60
Superfície de sòl
Sistemes

47,70%

V

Parcs i jardins urbans

21,50%

E

Equipaments comunitaris

26,20%

Zones
3b37

52,30%
Sòl residencial-terciari

52,30%

Sostre terciari

23,50%

Sostre residencial

76,50%

Sostre

Índex d'edificabilitat

1,80 m2st/m2

Cal destacar, d’altra banda, que l'àmbit de planejament inclou la fàbrica Fontdevila i
Torres, conjunt de finals de segle XIX, catalogat pel Pla Especial de Patrimoni
Arquitectònic de 1999, amb un nivell de protecció A. Aquest obliga al manteniment de
la volumetria, les façanes i estructura general de la fàbrica, l’edifici dels antics
despatxos i les portalades. Les característiques de la fàbrica queden descrites a la
fitxa del PE adjunta a continuació.
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1.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

Es desglossa a continuació l'estructura de la propietat de l'àmbit de la modificació. Les
parcel·les incloses al nou polígon d’actuació urbanística delimitat, la UA-87, i les que
no estan incloses al polígon i són objecte d’ordenació directa a través d’aquest
planejament.

Per cada parcel·la cadastral s'inclou el número de referència, l'adreça, la superfície
inclosa a l'àmbit i el percentatge d'aquesta respecte el conjunt.
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Estructura de la propietat
Finques incloses en el polígon d'actuació urbanística UA-87
Illa nord (c. Goya, Ronda General Prim, c. Pintor Velàzquez i c. Tetuan)
Superfície cartografia
municipal

Superfície
cadastral

Id.

Ref. Cadastral

Adreça

1.1

3189302DF5938N

c. Tetuan, 41 (part de la finca)

1.2

3189303DF5938N

c. Tetuan, 39

1.3

3189333DF5938N

c. Tetuan, 37

836 m2

4,9%

788 m2

1.4

3189312DF5938N

c. Goya, 2

3.794 m2

22,3%

3.819 m2

1.5

3189313DF5938N

Ronda General Prim, 56

2.623 m2

15,4%

2.633 m2

8.485 m2

49,8%

172 m2

1,0%

-

1.060 m2

6,2%

1.051 m2

Illa sud (c. Miquel Biada, Ronda General Prim, c. Goya i c. Tetuan)
Ref. Cadastral

Adreça

2.1

3288111DF5938N

c. Goya, 41

481 m2

2,8%

459 m2

2.2

3288112DF5938N

c. Goya, 31

803 m2

4,7%

808 m2

2.3

3288113DF5938N

c. Goya, 29

545 m2

3,2%

548 m2

2.4

3288106DF5938N

c. Miquel Biada, 5

1.918 m2

11,3%

1.919 m2

2.5

3288105DF5938N

c. Tetuan, 1

1.336 m2

7,8%

1.342 m2

2.6

3288104DF5938N

c. Tetuan, 5

606 m2

3,6%

602 m2

2.7

3289725DF5938N

c. Goya 5 (part de la finca)

49 m2

0,3%

-

5.738 m2

33,7%

14.223 m2

83,5%

2.803 m2

16,5%

17.026 m2

100,0%

Superfície total de sòl privat a la UA-87
Sistema viari públic (domini públic)
Superfície total de la UA-87
Finques d'ordenació directa no incloses a la UA-87
3.1

3288110DF5938N

Ronda General Prim 18

618 m2

29,0%

3.2

3288109DF5938N

Ronda General Prim 2

425 m2

20,0%

3.3

3288101DF5938N

c. Miquel Biada 65

314 m2

14,7%

3.4

3087306DF5938N

Ronda República 127

772 m2

36,3%

2.128 m2

100,0%

Superfície total fora la UA-87
Superfícia total de la MPG-107

19.154 m2
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1.6. DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ



L’entorn urbà

L’àmbit d’actuació se situa en un entorn de sòl urbà consolidat, en una zona central del
teixit urbà, al barri de l’Eixample de Mataró.
Com mostra l'esquema adjunt, l'àmbit ocupa una posició de centralitat respecte
diferents pols d'activitat social i comercial del municipi. A destacar, la distància a
menys de deu minuts a peu de la Riera, el front marítim, el Port de Mataró, l'estació de
Renfe, o el Parc Central. Destacar també la connectivitat a través de dos eixos
vertebradors de la trama urbana. En direcció mar-muntanya la Ronda General Prim
(Via Europa, Ronda República i Ronda Barceló) que va des del Port de Mataró fins al
l’Hospital i el CC Mataró Parc. Paral·lel al mar, el carrer Miquel Biada (Camí del Mig, c.
de Sant Benet) que connecta la riera d'Argentona, al marge oest del municipi, amb el
centre de la ciutat justament a partir del sector de desenvolupament amb l’inici del c.
de Sant Benet.

MPG107

nou
centre
comercial

Esquema de les connexions del sector amb altres nodes d’activitat a nivell de ciutat
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Així mateix, l’àmbit ocupa el límit del que es concep com el nou centre urbà, d’acord a
la proposta guanyadora del concurs d’idees per a l’elaboració del Pla Estratègic
d’Impuls al Centre de Mataró. A través d’aquest treball, l’Ajuntament de Mataró aposta
per una ampliació física del centre fins al mar potenciant la connexió amb el front
marítim, les rondes i el Parc central. Així mateix, s’aposta per la seva naturalització i la
pacificació del trànsit amb una mobilitat més sostenible. També planteja, com a eix
central, la revaloració i rehabilitació dels teixits existents, de les edificacions i, en
especial, del patrimoni arquitectònic, com a valor cultural i identitari de la ciutat.

Imatge de la proposta guanyadora del concurs d’idees per a l’elaboració del Pla Estratègic d’Impuls al Centre de Mataró

La modificació de planejament afecta, principalment, l'àmbit delimitat pels carrers
Miquel Biada, c. Tetuan, c. Pintor Velàzquez i la Ronda General Prim. Es tracta d’un
entorn urbanitzat, que compta amb els diferents serveis urbanístics bàsics –si bé, la
transformació urbana amb el conseqüent canvi d’usos requerirà d’ajustos a les
diferents xarxes de serveis-.
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Imatge aèrea de google maps recent de l’àmbit de la modificació

Pel que fa a les característiques la xarxa viaria que el conforma, d’acord al Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró de 2019 (PMUS 2019) i tal i com es detalla a
l’estudi de mobilitat de la present modificació, la Ronda General Prim té consideració
de xarxa bàsica primària, mentre que en aquest darrer tram, el c. Miquel Biada es
considera xarxa bàsica secundària. Ambdos carrers formen part de la xarxa d’itineraris
de vianants, constituida per les vies que permeten una connexió a peu més directa
entre les àrees generadores i atractores de viatges. A la vegada formen part de la
proposta de corredors verds urbans en desenvolupament en el marc del Pla
Infraestructura Verda de Mataró.
Per la seva banda, el c. Goya i el c. Tetuan formen part de la xarxa de carrers de zona
30, amb prioritat per al vianant, que desenvolupen una funció de connexió a escala de
barri.
L’entorn de l’àmbit compta amb una xarxa de proximitat d’espais públics, equipaments
i serveis, a menys de 500m que permet, en bona mesura, atendre les diverses
necessitats quotidianes. Entre els pirnicipals equipaments destacar: el CAP Ronda
Prim, el Mercat de la Plaça de Cuba, el Centre Cívic Pla d’En boet, la Guarderia
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Tabalet, el Col·legi Camí del Mig, i la Biblioteca Pompeu Fabra. Així mateix trobem
diferents espais públics equipats per a diferents usos, com la Pl. Occitània, la Pl.
Joaquim Galí i Verges, la Pl. Dolors Monserdà, la Pl. Can Llinàs i la Pl. Can Marchal,
així com l’accés al Nou Parc Central.

Superfície a una distànica menor de 500 metres respecte l’àmbit en transformació

Esquema dels equipaments i zones verdes situades a menys de 500m de l’àmbit en transformació
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Destacar finalment l’existència a l’altra banda del c. Miquel Biada, davant l’àmbit
d’actuació, de la reserva de sòl prevista per a la implantació d’un centre comercial amb
més de 25.000m2 de sostre terciari. Si bé, el projecte de centre comercial a dia d’avui
roman aturat, es contempla que, en un futur, el sostre terciari es pugui acabar
desenvolupant. La seva implantació marcaria clarament el caràcter d’aquest entorn
urbà i conformaria una nova centralitat al municipi, generant un increment de l’activitat
a la zona i reforçant el paper d’eix comercial i de porta al centre a través del c. Miquel
Biada i del c. Sant Benet.


Les edificacions preexistents

Tal i com ja s’ha apuntat l’àmbit afecta diverses edificacions que històricament han
acollit activitat industrial. A dia d’avui la majoria d’edificacions romanen buides i sense
activitat arran de la transformació del sector industrial i la terciarització de l’activitat
econòmica a la ciutat, així com de l’afectació urbanística de l’àmbit.
L’edificació amb major valor patrimonial és la nau Fontdevila i Torres catalogada pel
Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de 1999 amb el nivell de protecció A.

Imatge actual de la fàbrica Fontdevila i Torres des del c. Goya

Així mateix, l’àmbit està conformat per altres naus que contenen igualment valors
compositius i constructius de l’arquitectura industrial del segle XIX i inicis del XX i que
admetrien la seva rehabilitació per acollir nous usos. Són edificacions que d’acord a
allò plantejat en els treballs del Pla d’Impuls del Centre conformen el paisatge
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industrial de la ciutat, que ens connecten amb el passat recent i constitueixen un tret
identitari valuós per a construir el futur de Mataró.
A destacar especialment, en primer lloc, la nau situada a la Ronda General Prim 56, de
dues plantes i amb una superfície aproximada de 1.000m2st per planta. La finca ha
patit diverses ampliacions i modificacions al llarg dels anys però manté els elements
característiques d’aquest tipus d’arquitectura: les façanes d’obra de fàbrica; les grans
obertures laterals; en planta baixa els pilars de fosa i les voltes ceràmiques
atirantades; i en planta pis l’espai diàfan i les encavallades que cobreixen tota la llum.
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A dalt, imatge exterior de la nau de Ronda General Prim 56 i a baix, imatges interiors de la nau actuals
on s’observen els pilars de forja, les voltes atirantades i les obertures a la Ronda

D’altra banda, la nau situada al carrer Miquel Biada 3-5, de finals del segle XIX, de
dues plantes i una superfície aproximada de 1.300m2 per planta. L’edificació ha patit
nombroses modificacions i afegits. Tot i així, manté els elements essencials de la
composició de façana, i els elements propis constructius d’aquesta arquitectura: els
pilars de fosa, les voltes atirantades i les encavallades.
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Imatge actual de la façana de la nau del c. Miquel Biada 3-5

Imatges de la planta baixa de crugia frontal de la nau del c. Miquel Biada 3-5 amb una alçada lliure de dues plantes pis

Mencionar també les tres edificacions que conformen la cantonada de la Ronda
General Prim i el carrer Miquel Biada. En aquest cas trobem una nau de finals del
segle XIX, de planta baixa i planta pis, i dues edificacions de planta baixa i dues
plantes pis, que històricament han acollit diferents activitats.
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A banda d’aquests tres casos, trobem altres edificis de diferents moments històrics i
sistemes constructius que han estat afegits i modificats al llarg dels darrers anys fruit
de les necessitats de les diferents activitats econòmiques de caràcter industrial que
s’hi ha anat desenvolupant. El conjunt d’edificacions presenta diferents graus de
conservació segons cada cas.

1.7. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA



Treballs previs a l’aprovació inicial

-

Els treballs de la present modificació de pla s’inicien la tardor de 2019 en
posterioritat a la sentència que anul·lava l’anterior MPG-83.

-

Inicialment es duen a terme reunions per part de l’equip tècnic municipal amb
les propietàries i representants de les finques afectades per l’anterior
planejament. En aquestes s’informa de l’inici dels treballs de MPG i es
comparteix la situació de partida i les expectatives d’ambdues parts.

-

Posteriorment s’inicia el procés per a l’elaboració de la nova proposta
d’ordenació que es va contrastant amb les propietàries i les seves
representants per via telemàtica i presencial a fi i efecte de facilitar l’entesa i el
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consens entre totes les parts, i reduir la potencial conflictivitat en el procés de
tramitació i gestió posterior.
-

El 19 d’octubre de 2020 se celebra una trobada amb les propietàries afectades
per la modificació per explicar el projecte, resoldre dubtes i compartir
comentaris.

-

El 27 d’octubre de 2020 es presenta el document de planejament per a
l’aprovació inicial a la Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament
urbà i econòmic.

-

El 5 de novembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Mataró aprova inicialment
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació (MPG-107) de regeneració
urbana de l’entorn del carrer Biada i Goya.



Treballs previs a la segona aprovació inicial

-

En el període d’informació pública s’ha rebut tres documents d’al·legacions,
presentats per les persones físiques i jurídiques següents:
1. Antonio Gálvez Gil en nom i representació, com a administrador solidari de
les societats IBI-BONA, S.A.U. i AGA-92, S.L., i Luís Gálvez Gil, en nom i
representació, com a administrador solidari de la societat J. CRIS-1, S.L.)
entrada per registre l’11 de desembre de 2020
2. Antoni Pous Saltor, advocat, en representació, com a mandatari, de
MANUEL VILLALBA i DOLORS TUDELA MARÍNEZ entrada per registre el
16 de desembre de 2020
3. Jordi Sans Domenech en nom i representació de la societat RODESAN,
S.A entrada per registre el 17 de desembre de 2020

-

S’ha realitzat diverses reunions de treball per part de l’equip tècnic municipal
amb les propietàries i representants de les finques autores de les al·legacions a
fi i efecte de facilitar l’entesa i el consens entre totes les parts de cara
l’aprovació provisional del planejament.

-

En aquest sentit, per a anar a l’aprovació provisional des dels serveis tècnics
municipals es va treballar i acordar amb la majoria de propietaris recuperar el
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tipus de tractament que es plantejava en el marc de l’anterior MPG-83 que feia
possible la reconfiguració de la finca Goya 5 -mantenint la superfície de sòl
actual i alineant-se amb la resta de finques del carrer Goya-, i l’edificació d’un
nou volum d’una planta a l’interior d’illa. Tot i així, la proposta no fou acceptada
pels propietaris de la finca Goya 5, pel que no s’ha pogut implementar aquesta
solució alternativa havent de tramitar aquesta 2a aprovació inicial
-

S’ha compartit la proposta d’ordenació en el marc del consell del Patrimoni del
passat mes d’abril, on es van recollir comentaris i reflexions especialment al
voltant de l’actuació futura a la nau catalogada Fontdevila i Torres.

Mataró, octubre de 2021
Ajuntament de Mataró
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
Secció d’Urbanisme
Arnau Andrés Gallart
Arquitecte
Margarita Bertran Serra
Arquitecta, Cap de Secció
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