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Introducció

A instàncies de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) s’ha
procedit a la realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) de Manlleu
(Osona). En concret, l’àmbit d’aquest estudi es refereix a l’àrea del nucli urbà de Manlleu i
els sectors de desenvolupament (figura 1).

Figura 1. Plànol de situació amb el terme municipal i l’àrea d’estudi en vermell.
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1.1 Objectius i abast
L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció de
processos geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius,
erosions i torrentades. Segons la legislació vigent el risc geològic és un dels factors que
cal tenir en compte per a la planificació i la regulació urbanística. El planejament
urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció enfront dels riscos
naturals preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones que presentin riscos
naturals, llevat que es prevegin mesures addicionals en relació a la seva prevenció o
protecció. Per abordar aquesta qüestió en les zones incloses en les àrees d’ordenació del
terme municipal s’ha realitzat el present Estudi d’Identificació de Riscos Geològics
(EIRG).
El document se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada
amb els següents riscos:
-

Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments).

-

Fluxos torrencials associats a cons de dejecció.

-

Esfondraments (subsidències, col·lapses)

-

Inundabilitat.

-

Sismicitat

L’EIRG es realitza en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin
susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar.
L’estudi no valora les qualificacions urbanístiques que s’assignaran a cada zona i les
tracta totes igual, ja sigui sòl urbà, d’ocupació continuada de persones o sense qualificar.
Un estudi més detallat podria valorar la relació entre perillositat geològica i vulnerabilitat
en relació als usos. Aquesta tasca no és objecte del present treball.
L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural,
definida com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment
destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, definit com el
producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures
existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur. No es considera la
perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació
d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic).
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L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau
d’activitat que podrien assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. A partir
d’aquests paràmetres, es poden determinar els següents graus de perillositat natural:
– Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones en les quals no s’ha detectat una
exposició a fenòmens actius (sense perillositat definida); o amb fenòmens de
baixa intensitat i baixa activitat.
– Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat
mitjana / alta; o de mitjana intensitat i d’activitat baixa.
– Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i
d’activitat mitjana / alta; o d’alta intensitat i d’activitat baixa.
– Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat
mitjana / alta.

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions
tipus:
– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat
geològica. Corresponen a àrees amb perillositat de molt baixa a baixa.
– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat
geològica però que cal seguir alguna recomanació, per protegir bens i
immobles o el correcte funcionament de les estructures existents o planejades.
Corresponen a àrees qualificades amb perillositat baixa, i en ocasions mitjana.
– Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat
addicionals. Normalment, corresponen a àrees que contenen àmbits amb
perillositat de mitjana a alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans
d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis
detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles,
que avaluïn detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els
seus possibles efectes sobre l’actuació projectada.

4/22

Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Manlleu

ICGC.AP-039/16

1.2 Marc Territorial
El terme municipal de les Manlleu té una superfície de 17,2 km² amb una població de
20.228 persones l’any 2015, segons dades de l’IDESCAT. Limita al nord-oest amb Torelló
i les masies de Voltregà, al sud amb Gurb i les Masies de Roda i a l’est amb l’Esquirol,
que també pertany tots a la comarca d’Osona. Els accessos principals són la carretera C17, des de Vic o des de Ripoll, i la C-37, des de Torelló i Olot.

Figura 2: Model MDT del relleu del terme, juntament amb la xarxa de drenatge principal.

El terme es troba al sector nord de la Plana de Vic, de manera que els relleus són en
general baixos, especialment als sectors de la plana fluvial i els meandres del riu Ter
situats al sud i oest del terme. Tan sols hi destaquen els petits serrats del sector
septentrional (serralades de Niubó, serrats dels Cagamànecs i de Madiroles) i uns petits
turons als sectors oriental i meridional (puig Guardial, les Alades, Puig-rodon, la Griera).
És en els serrats septentrionals on hi ha els punts més elevats del terme, concretament al
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santuari de Puig-agut (594,2 m) i Madiroles (582 m), mentre que el punt més baix
correspon a la sortida del riu Ter del terme, amb una cota de 434 m.
El curs d’aigua més destacat correspon al riu Ter, que circula de manera meandriforme
pel marge oest i pel sector sud del terme. És en aquest sector sud que les rieres del
Poquí i de la Teuleria, que discorren pel terme de nord a sud, desguassen al riu Ter.
També cal destacar les rieres del Magí i del Perer que intersecten amb la de la Teuleria
dintre de la població de Manlleu.

Figura 3: Mapa de pendents del terme i rodalies.

1.3 Clima i pluviometria
El terme municipal de Manlleu té un clima mediterrani continental, que segons l’índex
d’humitat de Thornthwait es classifica com Subhumit (C2). La precipitació mitjana anual
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és de 800 a 850 mm/any, amb màxims a l’estiu i a la primavera. La temperatura mitjana
anual és de 12º a 14º, amb una amplitud tèrmica mitjana de 18-20º.
En les següents taules s’indiquen els episodis recents més importants recollits en les
estacions més properes i les precipitacions màximes esperades en 24 h per diferents
períodes.
Taula 1: Precipitacions acumulades mensuals superiors a 200 mm/mes (en
negreta), enregistrades a les estacions de Malars a Manlleu (1931-1958),
Sant Pere de Torelló (1933-1954) i l’EFA de les Masies de Voltregà (19721983). Dades de l’INM.
Data/Estació

Manlleu
(mm/mes)

Sant Pere de
Torelló
(mm/mes)

Les Masies
de Voltregà
(mm/mes)

Setembre 1933

173

217

-

Agost 1938

s/d

204

-

Octubre 1940

-

363

-

Desembre 1943

186

260

-

Febrer 1944

215

324

-

Maig 1949

222

257

-

Agost 1950

217

167

-

Agost 1982

-

-

217

Taula 2: Precipitacions màximes esperades en 24 h pel municipi de
Manlleu, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Període de retorn
(anys)

Precipitació màxima
esperada en 24h (mm)

5

63 – 72

10

72 – 83

25

83 – 96

50

92 – 106

100

100 – 116

500

119 – 139

1000

130 - 149
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1.4 Marc geològic
Geològicament, la Plana de Vic es troba a la conca de l’Ebre. És una conca d’avantpaís
formada durant l’orogènia alpina per efecte de l’elevació del Pirineu i que posteriorment
es va reblir amb sediments eocens i paleocens. Al terme municipal, segons el Mapa
Geològic de Catalunya (ICGC) a escala 1:50.000 (figura 4), són presents les següents
unitats geològiques:
QUATERNARI
Holocè

Qac

Graves amb matriu sorrenca i argilosa. Agrupa els materials de peu de mont
(dipòsits de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als
relleus principals i que formen acumulacions importants. La seva composició
litològica depèn de la del relleu associat. En general consisteixen en fragments
angulosos inclosos en una matriu d'argiles, generalment vermelles.
Corresponen a dipòsits mixt: col·luvials i al·luvials. Edat atribuïda: Holocè
recent.

Qt0-1

Graves, sorres i lutites. Representa els sediments més moderns: llera actual,
plana d'inundació ordinària i terrassa més baixa, entre 0 i 2 m per damunt del
nivell del riu. En general aquests dipòsits s'organitzen en seqüències
granodecreixents. Edat: Holocè recent.

T_Qt1

Graves i còdols englobats entre una matriu sorrenca-argilosa. Es troba entre 2 i
3 m sobre el nivell actual del riu. Terrassa fluvial 1 del Ter. Edat: Holocè.

Qr

Graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els dipòsits de les lleres
actuals de les rieres i dels torrents. Inclou els possibles dipòsits de vessant no
cartografiables amb els quals s'indenten lateralment. No es coneix la potència
mitjana de la unitat. És equivalent a la Qt0-1, però té menys entitat. S'atribueix
a l'Holocè.

Plistocè

T_Qt2

Argiles amb còdols dispersos. Els còdols són d'ordre centimètric (mitjana de 15
cm), arrodonits i de composició ígnia i metamòrfica. Se situa entre cotes de 5 a
10 m sobre el nivell actual del riu. Terrassa fluvial 2 del riu Ter. Edat : Plistocè
terminal- base de l'Holocè.

T_Qt3

Graves amb còdols heterogenis i molt arrodonits. Les graves estan molt ben
classificades i la mida predominant dels còdols és de 10 cm. Es troben còdols
de composició ígnia i metamòrfica. Se situa entre 30 i 40 m per sobre del nivell
actual del riu. Terrassa fluvial del Ter. Edat : Plistocè Superior.

Qga

Argiles ocres i vermelloses que engloben nivells de còdols subarrodonitsarrodonits discontinus. Hi ha petits nivells de calcaris intercalats. Tenen una
gran extensió i una pendent molt suau. S'interpreten com a glacis d'acumulació;
els nivells de carbonats s'interpreten com a crostes. Edat: Plistocè.
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CENOZOIC
Eocè

PEmgp

Margues i gresos bioclàstics. Poden definir seqüències estrato i granocreixents.
Presenten molta bioturbació i el contingut en fauna és relativament abundant,
sobretot esponges. Cap al S i W les fàcies són més monòtones i el contingut en
fauna disminueix. Al tram superior de la sèrie s'intercalen nivells de calcàries
noduloses amb algues i coralls. Gradualment passen a les margues de la unitat
PEm. Potència màxima de 350 m juntament amb les unitats PEmp, PEgmp i
PEcgp. Ambient sedimentari de plataforma marina. Edat: Bartonià mitjà.

PEm

Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Les margues tenen un
aspecte característic i són més sorrenques cap a l'est. Constitueix la "formació
margues de Vic" on les margues, a diferència de la zona d'Igualada, són pobres
en fauna i formen seqüències granocreixents i estratocreixents amb gresos i
limolites. Ambient sedimentari de prodelta. Edat: Bartonià.

Figura 4. Mapa geològic del terme i l’entorn immediat. Mapa Geològic de Catalunya. 1:50.000.
ICGC
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1.5 Aqüífers, aigües subterrànies
El terme es troba sobre dos aqüífers definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya
(ACA, 2013) (figura 5).


Aqüífer al·luvial del Ter i el Ges (203A11). Es tracta d’un aqüífer porós en medi
al·luvial, amb una tipologia de porositat dominant intergranular, sobre dipòsits
quaternaris recents de graves sorres i argiles. Es localitza resseguint la frontera
oriental del terme.



Aqüífer de les margues i llims de la Plana de Vic (203F21). És un aqüífer lliure de
morfologia tabular, amb porositat per fissuració en materials carbonatats, sobre
margues i guixos paleògens. Abasta la meitat oriental del terme, afectant la
majoria de les zones estudiades.

Figura 5: Aqüífers al terme municipal i rodalies, definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya
(ACA, 2013).
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Aquests aqüífers es troben en zona vulnerable per contaminació de nitrats (Decret
283/1998) i estan inclosos en la massa d’aigua subterrània protegida per abastament de
la Plana de Vic – Collsacabra (codi 10) de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA).

1.6 Sismicitat
L’avaluació de la perillositat sísmica és basa en una estimació de la intensitat del
moviment sísmic que s’espera que pot afectar una determinada zona. L’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha elaborat un mapa de zones sísmiques en
el qual es valora la perillositat sísmica de cada municipi segons la probabilitat d'excedir
una intensitat determinada en un període de temps donat de 500 anys segons càlculs
sismotectònics. En aquest mapa es té en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba el
nucli urbà de cada municipi segons una classificació geotècnica elaborada per l’ICGC.

Figura 6: Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001) on
s’assenyala amb gris el municipi.
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Segons el mapa, l’àrea està exposada a un risc sísmic d’intensitat VIII, segons l’escala de
MSK (figura 6). Amb aquest grau d’intensitat hi ha una por i un pànic general, també en
persones que condueixen automòbils. S’arriben a trencar branques dels arbres. Els
mobles, fins i tot els pesats, es desplacen o tomben, i els llums penjats sofreixen danys
parcials. Petites esllavissades als vessants de barrancs i en les trinxeres i terraplens amb
pendents pronunciats. De vegades, es produeix el trencament d'algunes juntes de
canalitzacions. Les estàtues i monuments es mouen i giren i s'ensorren murs de pedra.
Es produeixen esquerdes a terra d'uns quants centímetres d'amplada. S'enterboleix
l'aigua dels pous i apareixen noves deus. En molts casos canvia el cabal i el nivell d'aigua
de les deus i dels pous El grau d’afectació sobre les edificacions està determinat pel tipus
de construcció (taula 3).
Taula 3: Descripció dels danys en edificacions segons un grau d’intensitat VII – VIII (MSK)
Danys amb grau
d’intensitat VIII (MSK)

Tipus de construcció
Tipus A: Murs de maçoneria en
sec o amb fang

Moltes sofreixen destrucció i algunes
col·lapse

Tipus B: Murs de fàbrica de maó

Moltes sofreixen danys greus i
algunes destrucció

Tipus C: Estructura metàl·lica o
formigó armat

Moltes sofreixen danys moderats i
algunes greus

Segons la norma sismoresistent d’aplicació general i d’edificació NCSE-02 de l’11
d’octubre de 2002, pel municipi, l’acceleració sísmica bàsica ab/g i el coeficient de
contribució K es presenten a la taula 4.

Taula 4: Valors d’acceleració sísmica bàsica i coeficient de contribució (Norma Sismoresistent
NCSE-02)
Acceleració sísmica bàsica ab/g

Coeficient de contribució K

0,08

1,0
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Anàlisi de perillositat

2.1 Anàlisi del terme municipal
En general els relleus del terme municipal són baixos per generar inestabilitats de
vessant. Únicament hi ha certs pendents en alguns marges del Ter, als petits turons, com
el Puig-rodon, el puig de les Alades o Puigmoltó, i als serrats dels Cagamànecs i de
Niubó (fotografia 1). La majoria d’aquests relleus estan constituïts per afloraments del
substrat rocós de margues de l’Eocè on es poden generar petits processos d’inestabilitat
de vessants, en forma de lliscaments en els sectors on les margues són més alterades o
de despreniments en els sectors on els pendents són més elevats.

Fotografia 1. Vessants del serrat dels Cagamànecs, amb el santuari de Puig-agut al
capdamunt, el punt més elevat del terme.

Així mateix, s’ha de destacar la presència del riu Ter que és clarament remarcable en
l’extrem occidental i sud del terme municipal. A banda dels processos erosius que pot
generar als seus marges, cal destacar el perill d’inundacions que porta associat, com va
ser el cas de les importants inundacions arran dels aiguats de l’octubre de 1940.
D’altra banda no es preveu perillositat natural enfront esfondraments, atès que al subsòl
no hi ha litologies susceptibles de carstificació que puguin fer pensar en processos
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d’esfondraments. Tampoc en relació a fluxos torrencials, ja que els pendents són massa
baixos.

2.2 Àrea de Manlleu
L’Àrea de Manlleu es localitza al sector central del terme municipal (plànol 0). Correspon
a les zones urbanes de Manlleu i els sectors de desenvolupament, incloent les situades al
marge dret del Ter (figura 1). El riu Ter delimita l’àrea principal pel sud i el separa del barri
de Vista Alegre i del Fugurull.
Es tracta d’una àrea de relleu bastant pla amb pendents inferiors a 6º, on hi destaquen un
ressalt associat a una terrassa antiga del Ter, situat entre l’avinguda de la Diputació i els
carrers Rusiñol i Vàzquez de Mella, des de l’estació fins a l’hospital de Sant Jaume, i els
escarpaments del marge del riu Ter (resclosa de la Teula, Vista Alegre i can Llanes)
(fotografia 2 i fotografia 3). El barri de Vista Alegre se situa sobre un estret promontori que
es troba a l’interior d’un meandre del Ter.
Geològicament, el terreny està format per un substrat de margues i gresos bioclàstics de
l’Eocè (PEmgp) sobre el qual es disposen un conjunt de sediments quaternaris al·luvials
de terrasses recents i antigues del Ter (T_Qt1 i T_Qt2) i de glacis antics (Qga). Els dipòsits
al·luvials recents estan formats essencialment per graves i sorres amb un grau de
cohesió baix, mentre que als al·luvials antics hi ha un major contingut lutític, que pot
arribar a ser predominant, i amb una major cohesió. El substrat eocè és en essència
rocós, tan pel que fa a les margues com als gresos, però en superfície les margues
pateixen una alteració que arriba a transforma-les en roques toves.

14/22

Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Manlleu

ICGC.AP-039/16

Fotografia 2. Talús al peu del ressalt d’una terrassa antiga al carrer de Rusiñol.

Fotografia 3. Escarpament sobre el Ter al vessant nord de Vista Alegre.
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Moviments de vessant

Als arxius de l’ICGC no consten antecedents relacionats amb despreniments, lliscaments,
fluxos o d’altres moviments de vessant. A l’Ajuntament, tampoc tenen constància
d’esdeveniments significatius que hagin succeït dintre de l’àrea.
En el reconeixement de camp s’ha observat alguns indicis als escarpaments generats pel
Ter en els materials de l’alternança eocena (PEmgp), al nord del barri de Vista Alegre
(subàrea A), al del sud de Can Llanes (subàrea B) i a la B-522 (subàrea C). A
l’escarpament nord de Vista Alegre s’ha observat a cicatrius a l’escarpament i blocs
caiguts de gresos (fotografia 4 i fotografia 5). Són blocs petits (inferiors a 0,25 m3) i
probablement recents, ja que per la seva mida, si fossin antics ja haurien estat
arrossegats per les crescudes del Ter. A Can Llanes i a la B-522 (subàrees B i C)
únicament es reconeixen petites cicatrius a l’escarpament. Tanmateix, és probable que
en qualsevol de les tres hi hagi més blocs, però bé estan sota la làmina d’aigua o bé han
estat arrossegats pel corrent.
Els indicis reconeguts a les subàrees A, B i C són indicatius de moviments de baixa
magnitud, encara que la freqüència s’ha d’estimar com a alta, i és per tant que s’ha
considerat una perillositat baixa enfront a moviments de vessant per a les tres subàrees.
En aquest cas, la problemàtica no estaria tan relacionada amb la caiguda de blocs, ja que
només tenen incidència sobre el riu, com amb l’evolució de l’escarpament. El retrocés
d’aquests escarpaments és lent, però no es pot descartar que en episodis extraordinaris
s’hi puguin generar erosions puntuals que comportin despreniments de major magnitud.
Es per tant que sempre és recomanable deixar una distància prudencial entre
l’escarpament i la base de les edificacions situades per sobre, ja que es podrien veure
afectades per la pròpia evolució del vessant.
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Fotografia 4. Bloc caigut a l’escarpament nord de Vista Alegre (aigües avall del pont).

Fotografia 5. Blocs caiguts a l’escarpament nord de Vista Alegre (aigües amunt del pont).
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Fotografia 6. Escarpament aigües avall de Can Llanes (subàrea B).

2.2.2

Esfondraments

El substrat geològic del terme de Manlleu no afavoreix el desenvolupament de processos
relacionats amb la formació de despreniments. Ni en superfície ni en fondària hi ha indicis
de l’existència de roques evaporítiques susceptibles de dissolució, i les roques
carbonatades existents són poc susceptibles a la dissolució o carstificació.
Ni als arxius de l’ICGC, ni a l’ajuntament hi ha constància d’esdeveniments relacionats
amb

processos

d’esfondraments

naturals. L’únic

esdeveniment

relacionat

amb

esfondraments que se n’ha tingut coneixement va ocórrer l’any 2014 al passeig del Ter,
quan es va esfondrar el marge del canal i una part del carrer (fotografia 7).
L’esfondrament va ser conseqüència d’una fuita d’aigua del canal que va erosionar el
material de reblert de l’extradós del mur del canal fins que va cedir. Tanmateix, es tracta
d’un esdeveniment relacionat amb elements antròpics, sense cap vinculació amb el
terreny natural.
És per tant que no s’ha considerat perillositat associada a esfondraments en tota l’àrea de
Manlleu.
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Fotografia 7. Danys al mur del canal i al carrer, arran d’un aiguat el setembre de 2014. Foto
extreta de www.el9nou.cat.

2.2.3

Fluxos torrencials associats a cons de dejecció

Ateses les característiques de la xarxa fluvial, no s’ha considerat perillositat de fluxos
torrencials associats a cons de dejecció.

2.2.4

Inundabilitat

En aquesta àrea l’esdeveniment més important quan a perillositat està relacionat amb la
inundabilitat. Va ser l’octubre de 1940, quan arran d’uns aiguats es va produir una gran
crescuda del riu Ter que va inundar una part molt important del nucli i va causar danys
importants a la població de Manlleu. L’episodi va causar 10 morts i nombrosos ferits, van
quedar afectats 525 edificacions, de les quals 103 van quedar totalment destruïdes, i
dues de les empreses més importants de Manlleu van quedar arrasades.
La delimitació de zones inundables del PEFCAT de la conca del Ter (figura 7) realitzada
per l’ACA inclou una part important del nucli, fet que concorda amb l’antecedent
esmentat.

Així

mateix,

l’ACA

també

delimita
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geomorfològics als torrents del Poquí del Magí, del Perer i de la Teuleria, que discorren
per l’àrea de Manlleu.
Segons s’ha informat des de l’ajuntament, d’acord amb les indicacions de l’ACA, ja s’ha
realitzat un estudi d’inundabilitat del Ter i de les rieres. En la planificació urbanística
s’haurà de considerar les delimitacions de l’estudi d’inundabilitat, segons la directriu del
Decret 305/2006 de 18 de juliol que defineix els usos admissibles de les zones
inundables i espais fluvials.

Figura 7: Zones inundables segons delimitació geomorfològica (color blau) i segons model
hidràulic pel període de 500 anys (ratllat blau) del PEFCAT de la conca del Ter. ACA 20002015.
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Conclusions i recomanacions

L’àrea estudiada es localitza en terrenys força plans que no afavoreixen el
desenvolupament de moviments de massa. Tanmateix, el pas del Ter al llarg dels anys,
ha generat marges amb pendents verticalitzats al nord de Vista Alegre, a Can Llanes i
sota la B-522, on s’ha reconegut indicis de despreniments. La perillositat enfront
despreniments en indrets (subàrees A, B i C, plànols 4 i 5) és baixa i la velocitat de
retrocés de l’escarpament lenta. Tanmateix, no es pot descartar que en episodis
extraordinaris s’hi puguin generar despreniments de major magnitud, i per tant és
recomanable deixar una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les
edificacions que es troben per sobre de l’escarpament.
La perillositat més destacada correspon a la inundabilitat del Ter, com va quedar palès
l’octubre de 1940, quan una gran crescuda va inundar una part molt important del nucli i
va causar víctimes i importants danys materials. En relació a la planificació urbanística,
d’acord amb les delimitacions de l’estudi d’inundabilitat, es recomana seguir la directriu
del Decret 305/2006 de 18 de juliol que defineix els usos admissibles de les zones
inundables i espais fluvials.
Quant a la possibilitat d’esfondraments, no hi ha antecedents i tampoc litologies
susceptibles. I atesos els baixos pendents, tampoc s’ha considerat perillositat enfront
fluxos torrencials.
Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte les
següents recomanacions:



La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE).



Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.



Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es
poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant.
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QUADRE RESUM

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics a Manlleu
Àrea

Manlleu

Moviments de vessant
Indicis
Perillositat baixa.
Mantenir distància entre l’escarpament
i les edificacions

Esfondraments
Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Fluxos torrencials
Sense indicis.
Perillositat negligible.
Sense recomanacions específiques

Inundabilitat
Antecedents al riu Ter
Seguir Decret 305/2006 sobre usos
admissibles de les zones inundables i
espais fluvials.
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FITXES
Àrea de Manlleu

Perillositat

Subàrea A (plànol 4)
Tipus

Moviments de vessant

Grau

Baix

Propostes

Mantenir una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les
edificacions situades per sobre

Perillositat

Subàrea B (plànol 4)
Tipus

Moviments de vessant

Grau

Baix

Propostes

Mantenir una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les
edificacions situades per sobre

Perillositat

Subàrea C (plànol 5)
Tipus

Moviments de vessant

Grau

Baix

Propostes

Mantenir una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les
edificacions situades per sobre

Riu Ter
Perillositat

Inundabilitat

Propostes

Seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa a la
planificació urbanística, d’acord amb la delimitacions de l’estudi d’inundabilitat
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