Signat digitalment per TCAT

Alícia Vila Torrents - DNI
TCAT P Alícia P40327139C
Motiu:
INICIAL:
Vila Torrents - PLE DEAPROVACIÓ
18/12/2018
DNI 40327139C Data: 2019.01.09 08:03:48
+01'00'

RESUM COMPRENSIU
desembre 2018

Aprovació inicial

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MANLLEU
document d’APROVACIÓ INICIAL–desembre 2018

Esteve Corominas i Noguera – Joan Carles i Roqué
LAND Urbanisme i Projectes SLP

RESUM COMPRENSIU

3

Aprovació inicial

RESUM COMPRENSIU

4

Aprovació inicial

RESUM COMPRENSIU DEL POUM DE MANLLEU
Índex
RESUM COMPRENSIU DEL POUM DE MANLLEU .......................................................... 6
0. CONTINGUT D’AQUEST DOCUMENT ..........................................................................6
1. OBJECTE I FINALITAT DEL NOU POUM. .....................................................................6
2. CONTINGUT DEL POUM.................................................................................................7
3. CRITERIS i OBJECTIUS URBANÍSTICS DEL NOU POUM ...........................................8
4 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS: ......................................................................13
5. PROPOSTES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL i EL PROJECTE
DE CIUTAT .......................................................................................................................... 16
5.1 Sistema viari, infraestructures de comunicacions ...........................................16
5.2 - Règim de sòl ......................................................................................................16
5.3 Sectors de sòl urbanitzable ...............................................................................17
5.4 Polígons de gestió urbanística en el sòl urbà .................................................18
5.5 Les polítiques de sòl i habitatge .......................................................................19
5.6 Les activitats econòmiques i industrials..........................................................21
5.7 El comerç ............................................................................................................21
5.8 Els espais lliures ................................................................................................22
5.9 Els equipaments .................................................................................................22
5.10 La renovació de l’espai viari, i la millora de la qualitat urbana ....................23
6. Estudi d’inundabilitat. Mesures de preservació en front al risc d’inundabilitat. ....23

RESUM COMPRENSIU

5

Aprovació inicial

RESUM COMPRENSIU DEL POUM DE MANLLEU

0. CONTINGUT D’AQUEST DOCUMENT
Aquest document es una síntesi resumida dels criteris i propostes contingudes en el nou
POUM, per tal de facilitar-ne una visió ràpida del seu contingut, però que en cap cas
substitueix la documentació del propi Pla.
Les explicacions i determinacions més complertes o específiques del nou Pla, cal buscales en els propis documents del mateix, que es relacionen en l’apartat 2 d’aquest resum.

1. OBJECTE I FINALITAT DEL NOU POUM.
La sentència de 29 juliol de 2014 del TSJC que estima el recurs contenciós administratiu
núm. 384/2008, va declarar la nulꞏlitat del POUM-2008, per la insuficiència de l’estudi
d’inundabilitat, i va retrotraure el procediment d’aprovació del POUM al moment anterior a
emetre l’estudi ambiental estratègic, per tal que s’incorporés l’estudi d’inundabilitat que ha
de ser informat favorablement per l’administració hidràulica en el si de la tramitació del pla.
Amb raó d’aquesta sentència, el Consistori municipal va considerat oportú, iniciar de nou
el treballs de redacció i tramitació del POUM de cara a que, el municipi pugui disposar
d’un instrument urbanístic general en la major brevetat possible, que sigui una eina eficaç
per a les necessitats i el desenvolupament futur del municipi, que s’adeqüi a les
resolucions judicials, i que estigui adaptat a la nova legislació urbanística i ambiental, així
com als nous plans sectorials aprovats darrerament.
La incorporació d’aquest estudi d’inundabilitat, ha de permetre l’adequació del POUM2008 al resultat i consideracions d’aquest estudi, incorporant les regulacions necessàries
per a cada un dels diferents àmbits hidràulics que afecten a l’àrea urbana, el que permet
completar les determinacions del Pla i redundarà en benefici de la seguretat de la
població.
El POUM anulꞏlat es va elaborar i tramitar en el decurs dels anys 2004-2008 i va
desplegar les seves previsions durant els anys 2008-2015. Aquest interval de temps
coincideix amb l’eclosió i durada d’una forta crisi econòmica que ha desvirtuat les
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variables socials, demogràfiques i econòmiques que es van prendre en consideració per la
formulació propositiva del planejament avui anulꞏlat.
En el moment actual hi ha un seguit de condicionants jurídics, territorials, ambientals,
socials i urbans no previstos en el moment de la formulació de l’anterior planejament
POUM 2008, per lo qual, el Consistori va plantejar una revisió més profunda, en especial
de les previsions de creixement i renovació urbana, que en el Avanç de Pla es van reduir i
adaptar a la nova realitat actual.
Aqueta revisió del POUM parteix doncs, de l’actualització del POUM-2008, adaptat als
criteris i objectius de l’Avanç de Pla, i incorporant les determinacions procedents de
l’estudi d’inundabilitat, de les modificacions legislatives vigents i del nou planejament
sectorial aprovat.

2. CONTINGUT DEL POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu està format pels documents
següents:


Memòria d’informació



Memòria d’ordenació



Plànols d’informació



Plànols d’ordenació



Normes Urbanístiques



Catàleg de béns



Agenda i avaluació econòmica



Documents ambientals (DIE, EAE i resum)



Memòria social



Document de la participació ciutadana



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada



Estudis de riscos



Estudi d’inundabilitat



Resum comprensiu
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3. CRITERIS i OBJECTIUS URBANÍSTICS DEL NOU POUM
Es relacionen a continuació els criteris i objectius que han servit de base per als treballs
de redacció del nou Pla, i que es van exposar i debatre en l’Avanç de planejament.

Criteris generals


Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de la ciutat



Garantir la qualitat de vida dels ciutadans pel que fa a l’habitatge, la mobilitat i
l’accés als serveis i l’espai públic



Integració de l’espai urbà amb l’entorn i amb els espais verds interns de la ciutat



Integració dels mons urbà i rural



Aposta per la qualitat de vida i la cohesió social



Ciutat educadora en el medi ambient, aprofitant la potencialitat del Ter



Consolidació del model actual de ciutat compacta, complexa i cohesionada,
vertebrada a un territori.



Desenvolupament urbà eficient i sostenible socialment, econòmicament i
mediambientalment.



Respondre amb eficiència als possibles escenaris previstos del creixement de la
ciutat i el territori.



Cobrir les possibles demandes de l’escenari de creixement més alt, amb
suficiència, flexibilitat i contenció en tots els tipus d’usos (residencial, industrial).



Procurar una expansió física continguda, apostant per la consolidació, la
reutilització del sòl urbanitzat i la optimització del sòl urbanitzable actual.



Planificació d’equipaments, de les tipologies residencials i de la mobilitat en funció
de l’evolució dels possibles escenaris i de l’estat actual edificat .



Pol d’atracció per indústries, serveis i oportunitats de desenvolupament humà i
econòmic.



El planejament ha de dimensionar els creixements a les necessitats de sòl
detectades per a l’activitat econòmica i residencial, ajustant la seva superfície a
àmbits reduïts i assumibles per a la gestió urbanística i el seu finançament.

El sòl no urbanitzable


Mantenir i potenciar l’esquema d’organització de l'antiga masia, al voltant de la
qual s’hi troba el teixit agrari



Regular els creixements de les noves construccions agrícoles i ramaderes



Revitalització del teixit agrícola com a àmbit productiu
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Estructurar i jerarquitzar la xarxa de camins



Creació i fomentar les vies verdes que relliguin el paisatge i el patrimoni amb la
ciutat construïda



Connectar la trama urbana amb la natural



Manteniment i protecció dels àmbits naturals: forestals, torrents, terrers, etc.



Consolidar els corredors verds al voltant el riu Ter i rieres



Establir nous usos i activitats lúdic-socials amb relació amb el territori



Protecció i manteniment dels béns d’interès natural, arquitectònic, cultural i
patrimonial mitjançant el catàleg



Avaluar i regular l’ús de les indústries i edificacions en sòl no urbanitzable



Adequació de la protecció mediambiental als nous criteris del desenvolupament
sostenible



Establir les determinacions atenent els valors de continuïtat, unitat i identitat que
representa el conjunt del territori, tot considerant els municipis de l’entorn



Adequació de la normativa reguladora a la legislació urbanística i mediambiental
vigents

El sòl urbà consolidat


Completar la trama urbana consolidada existent



Potenciar la rehabilitació



Protecció i manteniment dels béns d’interès natural, arquitectònic, cultural i
patrimonial mitjançant el catàleg



Mantenir el model d’ordenació i aprofitar la normativa urbanística del POUM
anulꞏlat, incorporar i modificar en la mateixa les esmenes necessàries per millorar
el contingut i modificar o ajustar algunes regulacions de determinats paràmetres
urbanístics (alçades, fondàries,...)



Prioritzar la compactació del nucli, revisant les zones i omplint els espais buits
existents, abans que generar noves expansions en el territori, amb especial
incidència en el cas dels usos residencials



Recuperació del teixit urbà amb aplicació de fórmules d’increment de la
rehabilitació del municipi edificat així com de potenciació del comerç, definint
espais de potenciació comercial amb àrees properes d’aparcament públic,
relligades amb recorreguts amables i amb accessos adaptats
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Incorporar les modificacions puntuals de planejament aprovades o en curs
d’aprovació en el decurs de la tramitació d’aquest POUM que es considerin
coherents amb els criteris d’ordenació del POUM.



Solucionar els problemes entre els diferents usos i activitats (industrial/residencial;
usos lúdics i recreatius al centre històric; ubicació d’usos religiosos d’acord amb la
normativa de centres de culte)



Cercar solucions a les seccions viàries repetitives de municipi amb l’objectiu de
millorar les seves característiques i la seva integració urbana i que permetin la
seva pacificació. També preveure l’anàlisi i determinacions que en permetin una
millora en la qualitat paisatgística de les vies bàsiques del municipi.



Els sectors de creixements s’han d’adequar a les necessitats reals de
desenvolupament, ajustant les dimensions a àmbits més reduïts, usos adequats i
optimitzant el cost de les càrregues d’urbanització.



Simplificació i adaptació de la normativa reguladora a les actuals necessitats de
l’edificació pel que fa als aspectes tècnics constructius, de seguretat i d’eficiència
energètica

La mobilitat


Potenciació de la mobilitat transversal cap a ponent i nord per l’aparició dels eixos
viaris d’àmbit supramunicipal.



Replantejar la necessitat d’un nou pont i la tipologia d’aquest: un pont-carrer o bé
un pont territori



Creació d’una ronda pel nord per facilitar el nou esquema de mobilitat



Aconseguir zones d’aparcament i per sistemes per al sector industrial de La
Coromina i Font de Tarrés



Limitació del pas dels vehicles de gran tonatge pel centre urbà



Completar la trama urbana eliminant els vials en “cul de sac”



Jerarquització de les vies urbanes teixint les vies transversals i longitudinals, que
permeti una nova mobilitat amb àrees més pacífiques



Augmentar el número d’itineraris cicables connectats tant de manera interna com
en recorreguts supramunicipals, via verda, etc...



Creació de vials verds urbans amb caràcter cívic-social



Relacionar el parc del Ter amb la ciutat consolidada i el territori



Integració de la trama urbana a la rural
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La passera de la Devesa: el gual de vianants



Creació d’una Ronda Verda, perimetral de la ciutat: formació d’un circuit circular,
complet i tancat, destinat a la circulació exclusiva de vianants: passejar, caminar,
córrer amb compatibilitat per a bicicletes i amb pendent suau. Ha de permetre la
connexió entre els diferents barris de la ciutat, equipaments generals, zones
verdes i àrees d’interès ambiental

El sistema d’equipaments i espais lliures


Aparició de vials amb caràcter cívic-social que connectin els diversos sistemes



Potenciació de la relació del parc del Ter amb la ciutat i el territori



Creació d’una anella verda al límit del municipi



Aparició d’un conjunt d’espais lliures al voltant de l’anella verda



Resoldre la ubicació del nou cementiri municipal



El Riu com element d’articulació del territori, sistema general de comunicacions i
d’espais lliures, esportius i de lleure, d’alt valor mediambiental i d’abast territorial

Els nous creixements residencials


Creixement moderat i sostenible, que ha de tenir en consideració les previsions
demogràfiques per aquest període, l’estoc actual d’habitatge i el sòl urbà i
l’urbanitzable pendent de consolidar



Completar la trama urbana consolidada existent i potenciar la rehabilitació



Admetre el mínim de desenvolupament residencial, atès el superàvit existent. El
nou que es proposi ha de servir per solucionar la irregularitat del límit urbà i
permetre la regeneració urbana de la ciutat consolidada.



Evitar tipologies d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars entre mitgeres. Únicament
per a completar algunes illes existents.



Acotar els creixements a les tipologies deficitàries: residencial aïllat, plurifamiliars
amb espais verds comunitaris...



Intentar que tots els nous sectors de creixement aportin elements que millorin per a
l’estructura general (vialitat, mobilitat, etc)



Els sectors de creixements han d’ajustar el planejament previst a les possibilitats
reals de desenvolupament, ajustant les dimensions en sectors mes reduïts i
optimitzant el cost de les càrregues d’urbanització.
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Els creixements industrials


Completar la trama urbana consolidada existent



Millora de les condicions de les zones industrials existents



Evitar tipologies de petita indústria entre mitgeres. Únicament per a completar
algunes illes existents.



Acotar els creixements a les tipologies deficitàries: indústria mitjana i gran.



Intentar que tots els nous sectors de creixement aportin elements que millorin per a
l’estructura general (vialitat, mobilitat, etc)



Els sectors de creixements s’han d’adequar a les necessitats reals de
desenvolupament, ajustant les dimensions en àmbits més reduïts i rebaixant
càrregues d’urbanització.



El nou desenvolupament industrial ha de servir per solucionar l’accessibilitat dels
vehicles al sector de La Coromina i Font de Tarrés i d’acabar la façana perimetral
de la població. Ha d’aportar nova infraestructura per resoldre les deficiències
existents.



Zonificar en funció de les tipologies.



Consolidació del nucli urbà de caràcter suburbà de la Font de Tarrés



Aprofitar la xarxa ferroviària com a element dinamitzador de la indústria



Potenciar la rehabilitació dels edificis patrimonials industrials dins la trama del riu
Ter

El desenvolupament comercial: petit establiment


Potenciar el comerç de proximitat



Establir i consolidar nous nodes d’atracció



Connectar les diferents zones a partir d’eixos cívic-socials

Els creixements comercials: mitjà i gran establiment


Aconseguir pols de concentració de mitjà i gran comerç fora del centre urbà proper
a les grans vies de comunicació



Intentar que tots els nous sectors de creixement aportin elements que millorin per a
l’estructura general (vialitat, mobilitat, etc.)



El nou desenvolupament comercial ha de servir per d’acabar la façana perimetral
de la població.
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4 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS:
A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi
dels aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a
l'àmbit internacional, estatal, autonòmic o local, que han servit de base per a les propostes
del POUM i per a la seva avaluació ambiental.
Objectiu 1: Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents.
•

Assegurar la compatibilitat amb els sòls delimitats de protecció especial i territorial del
PTPCC.

•

Garantir un creixement racional del municipi en continuïtat amb el nucli, preveient la prèvia
compleció de la trama urbana existent i evitant l’ocupació innecessària del sòl per a usos
urbans i infraestructures vinculades a aquests usos.

•

Reconsiderar àmbits i sectors del planejament vigent tenint en compte la situació territorial i
demogràfica actual i les tendències futures en l’horitzó del Pla.

•

Apostar per la rehabilitació del parc edificatori del centre urbà.

•

Prioritzar les actuacions que garanteixin un desenvolupament gradual i ordenat.

•

Disminuir les superfícies de sòl urbà o urbanitzable en aquells espais vulnerables
ambientalment.

•

Establir criteris per a una adequada transició entre l’espai urbà i el no urbanitzable.

•

Regular el creixement de les edificacions associades a l’activitat agropecuària per tal de
minimitzar-ne el seu impacte ambiental.

Objectiu 2: Promoure la mobilitat sostenible i una xarxa viària integrada.
•

Millorar la connexió i permeabilitat cap al sòl rústic a través de modes de transport no
motoritzats.

•

Garantir la integració ambiental i paisatgística de les intervencions previstes en les
infraestructures de mobilitat preexistents.

•

Catalogar els camins rurals que permeten l’accés al sòl no urbanitzable i preveure les
característiques que aquests hauran de tenir (amplada, tractament del ferm, etc.).

Objectiu 3: Assegurar la compatibilitat dels usos i creixements previstos amb les
zones afectades pels riscos identificats.
•

Garantir la compatibilitat dels creixements previstos amb els riscos naturals identificats,
especialment en referència al risc d’inundació i els riscos geològics.

•

Preveure les obres necessàries per minimitzar el risc lligat a la inundabilitat i una ordenació
coherent amb la zonificació del risc d’inundabilitat que s’identifiqui.
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•

Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la urbanització i
l’edificació, preservant els terrenys amb pendents superiors al 20%, així com un tractament
adequat dels talussos que s’hagin generat o es puguin generar per tal de minimitzar els
riscos geològics i els possibles impactes paisatgístics.

Objectiu 4: Considerar la biodiversitat de l’entorn estudiat en l’ordenació per tal de
conservar els elements d’interès natural i facilitar la seva integració en el Pla.
•

Conservar i posar en valor el sòl agrícola com a element vertebrador del sòl no
urbanitzable de Manlleu.

•

Conservar i millorar l’estat de les masses boscoses existents.

•

Garantir la conservació dels hàbitats d’interès comunitari identificats, especialment aquells
de caràcter prioritari.

•

Considerar que la conservació i millora dels hàbitats permet garantir el manteniment i
potenciació de la diversitat faunística i florística existent.

•

Garantir la conservació i millora dels espais i els elements de valor natural presents al
municipi no protegits per cap figura ambiental.

•

Fomentar la naturalització dels espais lliures, tot evitant la proliferació d’espècies
bioinvasores.

Objectiu 5: Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient.
•

Potenciar la recuperació dels eixos fluvials i del seu entorn, tant pel que fa a la qualitat de
les aigües com a l’estat dels seus marges i ecosistemes de ribera.

•

Vetllar per la qualitat de les aigües subterrànies del municipi, assegurant una correcta
gestió dels impactes derivats de l’activitat agropecuària.

•

Executar la connexió a l’ETAP de la xarxa d’abastament d’Osona Sud.

•

Garantir la suficiència de recursos i infraestructures ambientals adequades i amb prou
capacitat per garantir-ne l’abastament i el sanejament.

•

Prioritzar tipologies urbanístiques que comporten un menor consum d’aigua.

•

Exigir, en totes aquelles tipologies urbanístiques o edificatòries on resulti viable, sistemes
de captació i d’emmagatzematge d’aigües pluvials, i fomentar la reutilització de les aigües
pluvials, depurades, grises, etc., segons els nivells de qualitat exigibles als diversos usos.

•

Minimitzar els espais impermeables, establint superfícies màximes i l’exigència de
paviments porosos, per tal de facilitar la infiltració de l’aigua de pluja.

•

Regular la implantació de l’activitat ramadera i l’òptim tractament i depuració de la totalitat
de les aigües residuals i dejeccions ramaderes generades.
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Objectiu 6: Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la
qualitat.
•

Integrar els criteris necessaris per a garantir la mínima afectació sobre el paisatge i la
qualitat paisatgística dels nous usos previstos.

•

Parar especial atenció al tractament paisatgístic de les façanes urbanes, les vores de les
infraestructures de comunicació i les transicions entre espais urbans i no urbans.

Objectiu 7: Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i prevenir
i corregir la contaminació acústica i lluminosa.
•

Establir una estratègia municipal per millorar la qualitat de l’aire.

•

Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.

•

Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació.

•

Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic o privat) i evitar-ne els
fluxos a l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes
vius.

Objectiu 8: Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar la
disponibilitat d’instalꞏlacions adequades per al seu tractament i minimitzar l’impacte de la
construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general.
•

Implantar equipaments i sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida
selectiva de residus.

•

Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.

Objectiu 9: Promoure la sostenibilitat i l’ecoeficiència de la urbanització i l’edificació.
•

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle derivades del planejament.

•

Esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic.

•

Integrar mesures i estratègies d’adaptació al canvi climàtic.

•

Promoure i garantir un model urbà eficient des del punt de vista energètic i de gestió de
residus.

•

Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables.

•

Incorporar dissenys actius i passius en els edificis que garanteixin una funcionalitat òptima
des del punt de vista energètic (orientació cardinal, proteccions solars, aïllaments,
tipologies edificatòries, etc.).
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5. PROPOSTES DEL PLA D’ORDENACIÓ
MUNICIPAL i EL PROJECTE DE CIUTAT

URBANÍSTICA

5.1 Sistema viari, infraestructures de comunicacions
Com ja s’ha esmentat, el principal problema de la xarxa viària actual, es la poca connexió
del polígon industrial de la Coromina, la principal zona industrial del municipi, amb la xarxa
viària territorial, el que comporta un trànsit de vehicles pesats que ha de travessar tota
l’àrea urbana residencial.
El POUM incorpora un nou vial en forma de ronda exterior, que representarà el límit del
sòl urbà i urbanitzable en el límit nord de la ciutat, i que permetrà una circulació perimetral
i d’enllaç transversal dels diferents àmbits de l’àrea urbana.
En una primera fase, i al nord de l’àrea urbana actual, aquesta “Ronda nord”, permetrà
enllaçar el sector industrial de la Coromina amb la carretera de La Miranda, i a través
d’aquesta amb les carreteres C-37 i C-17, evitant que el trànsit pesat produït per aquest
teixit industrial hagi de circular pel centre de la població. Així doncs, es traurà intensitat de
trànsit del centre urbà, eliminant els vehicles pesats, millorant la qualitat ambiental i
afavorint la convivència ciutadana.
Pel costat sud del àrea urbana, el Pla preveu un nou pont sobre el riu Ter, que enllaçarà
des de la carretera de Vic B-522 i a través del sector urbanitzable del Fugurull al sud del
Ter, amb el carrer de Josep Serra Sió i fins al carrer de Santiago Rusiñol. Aquest nou
pont, permetrà diversificar el trànsit del pont actual de Can Moles, reduint el trànsit en
aquest i possibilitant la remodelació del Passeig de Sant Joan.
Aquest nou pont, permetrà una fàcil comunicació entre el barri del Fugurull i Vista Alegre
amb el centre urbà, i entre aquest i l’àmbit dels nous equipaments previstos en el sector
del Fugurull, que han de permetre complementar a l’altre costat del riu, l’àmbit
d’equipaments esportius del Parc del Ter.

5.2 - Règim de sòl
Tal com determina la Llei d’urbanisme el Pla estableix la divisió del sòl del terme municipal
en sòl urbà, sòl urbanitzable delimitat i no delimitat i sòl no urbanitzable.
La delimitació del sòl urbà es limita a les àrees desenvolupades del municipi, que
disposen del nivell de serveis urbanístics necessaris, i s’adeqüen als objectius de gestió
urbanística del Pla.
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El sòl urbanitzable recull els nous sectors previstos en el Pla, per als creixements
residencials i industrials.
El resum de superfícies generals del règim del sòl del nou POUM es la següent:
POUM'18
Sup (Ha)
Sòl
Sòl
Sòl
Sòl

urbà General
urbà en PMU
urbà en PAU
urbà

Sòl urbanitzable

268,59
6,45
41,19
316,23
55,17

Sòl no urbanitzable

1.354,37

Terme Municipal

1.725,77

5.3 Sectors de sòl urbanitzable
El POUM classifica com a sòl urbanitzable delimitat els sectors objecte d’urbanització dins
el període de vigència del Pla.
Sectors Industrials:
SUD 1 - EL MAS
SUD 6 - MAS EL DULCET
Sectors Residencials:
SUD 2 - AVGD: PIRINEUS
SUD 3 – EL SERRALLO
SUD 4 – ALBERT DE BENET
SUD 5 – RONDA OEST
SUD 7 – EL FUGURULL
SUD 8 – Ctra. TORELLÓ 1
SUD 9 – Ctra. TORELLÒ 2
Per al desenvolupament de cada sector urbanitzable delimitat, el Pla estableix els criteris
urbanístics per a la seva ordenació, grafia una ordenació indicativa en els plànols, i
estableix els paràmetres urbanístics d’aplicació. Així mateix i d’acord amb l’Avaluació
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ambiental d’aquest POUM, incorpora

els criteris i correccions ambientals que han

d’incorporar cada un d’ells per al seu desenvolupament:
Sòl urbanitzable delimitat
Sector
nom
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

El Mas
Avinguda Pirineus
El Serrallo
Albert de Benet
Ronda Oest
Mas El Dulcet
El Fugurull
Ctra Torelló 1
Ctra Torelló 2

ús
Ind
Res
Res
Res
Com
Ind
Res
Com
Com

tramit

Superf. Ed Bruta
Sostre
Ha
m2st/m2
Total
120.730,00
0,70 84.511,00
46.954,00
0,35 16.433,90
58.850,00
0,35 20.597,50
33.633,00
0,35 11.771,55
24.878,00
0,35
8.707,30
80.572,00
0,50 40.286,00
67.432,00
0,27 18.206,64
22.267,00
0,60 13.360,20
22.814,00
0,60 13.688,40
478.130,00
227.562,49

Sostre
Resid.
0,00
16.433,90
20.597,50
11.771,55
0,00
0,00
16.858,00
1.113,35
1.140,70
67.915,00

Habitatges
dens num
0,00
0
25,00 117
20,00 118
20,00
67
0,00
0
0,00
0
14,00
94
4,00
9
4,00
9
415

Sòl urbanitzable no delimitat
Àmbit
nom
SUND 0 El Fugurull
SUND 0 La Comella
TOTAL

ús
Res
Ind

tramit

Superf. Ed Bruta
Ha
m2st/m2
73.524,00
0,27
129.309,00
202.833,00

Sostre
Total
19.851,48

Sostre
Habitatges
Resid.
dens num
0,00 14,00 103
103

El Pla preveu dos àmbits de sòl urbanitzable no delimitat: un per a usos residencials en la
zona del Fugurull, que s’ha de considerar com la possible ampliació del sector colindant, i
l’altre per a usos industrials en la zona de La Comella. La delimitació d’aquests sectors
quedarà supeditada a que estiguin desenvolupats i ocupats els sectors ja delimitats.

5.4 Polígons de gestió urbanística en el sòl urbà
El POUM defineix dins el sòl urbà, les zones susceptibles de transformació, i preveu la
seva ordenació a traves del corresponent Pla de Millora Urbana (PMU).
La relació de Plans de Millora Urbana fixats en el Pla, és la següent:


PMU-1.- EL VERDAGUER



PMU-2.- LA PIARA



PMU-3.- ELS RENTANTS



PMU-4.- CASANOVA D’EN BOIX



PMU-5.- SERRA SIÓ

El POUM delimita a efectes de gestió diversos polígons d’actuació per tal de completar les
determinacions de vialitat i espais lliures i/o completar els serveis urbanístics.
La relació dels polígons delimitats en el Pla, és la següent :
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PAU-1.- FONT DE TARRÉS



PAU-2.- TOLE CATALANA



PAU-3.- GRÀFIQUES MANLLEU



PAU-4.- RONDA INDUSTRIAL



PAU-5.- EL VERDAGUER



PAU-6.- MAS ROCA



PAU-7.- COLÒNIA RUSIÑOL



PAU-8.- INDUSTRIAL EL DULCET



PAU-9.- PAU CABALLERIA 1



PAU-10.- PAU CABALLERIA 2



PAU-11.- SANTIAGO RUSIÑOL



PAU-12.- TER



PAU-13.- MOLÍ MUNTADA



PAU-14.- CAN SANGLAS



PAU-15.- CAN BROCATO



PAU-16.- PASSEIG DEL TER 1



PAU-17.- PASSEIG DEL TER 2



PAU-18.- SIDNEY



PAU-19.- VISTA ALEGRE 1



PAU-20.- VISTA ALEGRE 2



PAU-21.- COLÒNIA CA L’ESCOLÀ

5.5 Les polítiques de sòl i habitatge
El POUM tal com estableix la legislació urbanística vigent qualifica sòls per a habitatge de
protecció pública per tal d’assegurar el dret a l’habitatge i facilitar-ne l’accés.
L’avaluació de les necessitats i les polítiques d’habitatge d’aquest POUM es recullen en la
Memòria social i l’Agenda del POUM. Aquesta Agenda recull les polítiques municipals de
sòl i habitatge, i conté les previsions per al seu desenvolupament, així com la seva
programació.
El Pla ordena les diferents zones residencials d’acord amb les seves preexistències i
característiques pròpies, fixant les condicions d’edificació i delimitant el nombre màxim
d’habitatges per a cada zona, per tal d’evitar l’excessiva densificació.
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El resum de les previsions de nous habitatges que possibilita el POUM és el següent:
Sostre Residencial de nova implantació (sectors urbanitzables i sòl urbà no consolidat)
Sector

Sup (m2)

nom
PAU
PAU
PAU

6 Mas Roca
9 Pau Caballeria 1
10 Pau Caballeria 2

PAU

11 Santiago Rusiñol

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

12
13
14
15
16
17
18
19
20

solar
solar
solar
solar

Ter
Molí Muntada
Can Sanglas
Can Brocato
Passeig del Ter 1
Passeig del Ter 2
Sidney
Vista Alegre 1
Vista Alegre 2

POUM

computable Ed Bruta Sostre total
0,76
8.105,00
0,52
1.756,00
0,90
1.940,00
3.264,00
0,53
2.070,00
5.546,00
0,17
2.696,00
0,19
0,00
1,52
0,00
1,09
0,00
1,11
5.001,00
0,17
747,00
0,24
3.360,00
1,33
0,00
1,69
0,00
34.485,00

Caserna Guardia Civil
Carrer Sant Ferran
Carrer del Vendrell
Carrer Santiago Rusiñol

PMU
PMU
PMU
PMU
PMU

1
2
3
4
5

El Verdaguer
La Piara
Els Rentants
Casanova d'en Boix
Serra Sió

SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

1
2
3
4
7
8
9

El Mas
Avinguda Pirineus
El Serrallo
Albert de Benet
El Fugurull
Ctra Torelló 1
Ctra Torelló 2

Sostre residencial
de nova implantació
Sostre resid. St. resid. HPP
8.105,00
2.272,00
1.756,00
0,00
1.940,00
0,00
3.264,00
0,00
2.070,00
621,00
5.546,00
1.663,80
2.696,00
808,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.037,00
0,00
747,00
0,00
3.360,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.521,00
6.373,60

Habitatges
total

HPP

81
10
13
14
20
55
26
0
0
0
14
4
37
0
0
274

23
0
0
0
6
17
8
0
0
0
0
0
10
0
0
64

2.688,00
1.415,00
1.008,00
3.036,00

2.688,00
1.415,00
1.008,00
3.036,00

27
14
10
30
81

27
14
10
30
81

2,76
1,37
1,24
0,47
0,61

0,50
1,10
1,00
0,40
1,10

13.781,00
15.076,60
12.394,00
1.898,40
6.727,60
49.877,60

0,00
7.538,30
12.394,00
1.898,40
6.727,60
28.558,30

0,00
2.261,49
3.718,20
569,52
2.018,28
8.567,49

0
75
118
14
58
265

0
23
37
6
20
86

120.730,00
46.954,00
58.850,00
33.633,00
67.432,00
22.267,00
22.814,00

0,70
0,35
0,35
0,35
0,27
0,60
0,60

84.511,00
16.433,90
20.597,50
11.771,55
18.206,64
13.360,20
13.688,40
347.294,39

0,00
16.433,90
20.597,50
11.771,55
16.858,00
1.113,35
1.140,70
67.915,00

0,00
4.930,17
6.179,25
3.531,47
5.057,40
334,01
342,21
20.374,50

0
117
118
67
94
9
9
415

0
49
61
35
50
3
3
201

135.718,30

41.039,59

1.036

432

30,24%

El POUM qualifica nou sòl en sectors urbanitzables o en polígons de renovació urbana,
per la construcció de fins a 1.036 habitatges, i d’aquests en reserva un mínim de 432 per
habitatges de protecció pública.
A part d’aquests habitatges de nova implantació que preveu el POUM, també s’ha de tenir
en compte en la política municipal de sòl i habitatge, el potencial d’habitatges romanent
del planejament anterior. És a dir, les parcelꞏles que ja tenen la condició de solar, i poden
ser edificades en qualsevol moment i que estan quantificades en el sòl urbà consolidat en
uns 210 habitatges, així com també s’ha de tenir present, que es considera segons les
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dades del cens de 2011, que hi ha uns 1.103 habitatges buits i 314 habitatges de segona
residència.

5.6 Les activitats econòmiques i industrials
El POUM reserva per a sòls d’activitat econòmica el límit est i oest de la ciutat.
El creixement de l’actual àrea industrial de La Coromina, mitjançant el nou sector industrial
El Mas permetrà la realització de la “Ronda nord”, que permetrà el pas dels vehicles
pesats per fora del nucli urbà, oferint alhora una major accessibilitat a les vies ràpides i
més competitivitat a aquests sectors industrials.
El Pla estableix per al sòl industrial ja existent, diversos polígons d’actuació urbanística
per a completar la trama viària, millorar deficiències de serveis urbanístics, o millorar les
condicions del sòl urbà actual, creant noves basses de laminació per a reduir els riscos
d’inundabilitat provocats pels torrents del Magí, del Perer i de la Teuleria.
Per a l’extrem oest de l’àrea urbana, el Pla preveu un sector urbanitzable a l’oest de
l’estació de ferrocarril, el sector del Dulcet previst per a parcelꞏles industrials de
dimensions grans, i que podrien tenir connexió amb la possible estació de mercaderies
ferroviàries, que en un futur el gestor ferroviari acabi desenvolupant.
El Pla incorpora també en aquest àmbit i dins el sòl urbà les tres colònies industrials de Ca
l’Escolà, Russiñol i El Dulcet, per regular l’ordenació i les activitats industrials d’aquest
àmbits a ponent del municipi.

5.7 El comerç
El Pla aposta per la preservació i potenciació del comerç de proximitat, que fomenta
l’activitat i la relació social en les àrees cèntriques de la ciutat, i la millora de la qualitat
urbana que això representa.
El Pla preveu amb aquesta finalitat, que s’estableixi una regulació dels usos a la planta
baixa dels edificis en els eixos comercials urbans, a través d’una ordenança municipal que
s’ha de considerar complementaria de la normativa del Pla, que es revisarà
periòdicament, i que tindrà una major facilitat d’adaptació als canvis que es produeixen
cada vegada amb més rapidesa en el comerç i en els hàbits socials.
Aquesta regulació persegueix un triple objectiu: per un costat busca crear un pol d’atracció
comercial i un espai d’oci i passeig dels ciutadans de la població, per l’altra crear un espai
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l’údic i de modernitat que atregui el jovent del municipi, i finalment es busca consolidar uns
eixos de la població dinàmics i amb una important activitat econòmica.
Aquesta regulació dels usos en planta baixa, continua no obstant, essent un dels objectius
que recolza el Pla, i del qual se’n destaquen a continuació els criteris bàsics i els objectius
a que s’ha d’adequar aquesta ordenança, que s’ha de considerar complementaria de la
normativa del POUM:

5.8 Els espais lliures
Els espais lliures públics i els equipaments conjuntament amb l’estructura viària
conformen l’estructura general i orgànica del territori, i conseqüentment confereixen
caràcter i identitat al municipi.
Pel que fa als espais lliures públics, el POUM recull l’estructura d’espais lliures existents al
municipi, incorporant nous espais en les àrees de remodelació i creixement urbà. Això
configura un repartiment dels espais lliures pels diferents barris del municipi., i en els que
s’estableix dues estratègies diferenciades. Per una banda, els espais lliures de proximitat,
que fan la funció de parcs i jardins, i que estant ubicats per tots els barris del municipi, de
forma que hi hagi una gran proximitat al parc més proper des de qualsevol habitatge. I per
altra banda, els grans parcs: com el Parc de l’Arboretum o el parc separador que hi haurà
entre el polígon industrial del Mas i la zona residencial propera, i com a gran parc
municipal i fita urbana important, el Parc del Ter, un parc equipat per al lleure i la pràctica
esportiva.
El Pla preveu també un nou gran parc a l’altra costat del riu: el Parc de la Devesa,
aprofitant el meandre del riu Ter. Aquest Parc de la Devesa, se situa en sòl no
urbanitzable, i permetrà completar els parcs de lleure al costat del Ter, que han
esdevingut des de fa anys la referència ciutadana i identitària del municipi, amb
recorreguts de lleure i de passeig, que faciliten l’imbricació de l’àrea urbana amb el medi
natural i aporten un alt nivell de qualitat ambiental al municipi.

5.9 Els equipaments
A l’àrea urbana de Manlleu els equipament estan repartits bàsicament pels diferents barris
del municipi, i es complementen amb una important concentració de sòls qualificats com a
equipaments esportius en el Parc del Ter, a la riba nord del riu.
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El Pla proposa seguir amb la dinàmica de repartir i equilibrar els equipaments dels
diferents barris i, proposa crear una nova zona amb forta presència d’equipaments
públics, en el sector urbanitzable del Fugurull, que permetrà complementar la zona
d’equipaments esportius del Parc del Ter a l’altra costat del riu.
Es preveuen àmbits d’equipament de menors dimensions repartits en tots els nous sectors
i polígons de renovació urbana.
Un equipament especial, l’actual cementiri municipal està

colmatat, el Pla preveu la

qualificació per a un nou cementiri en els terrenys que l’Ajuntament va adquirir l'any 2005,
parcelꞏles 37 i 38 del Mas Niubó. Aquest emplaçament recull l’àmbit i condicions de
l’estudi previ efectuat per la Diputació de Barcelona per avaluar les necessitats i les
diferents opcions possibles per aquest equipament.

5.10 La renovació de l’espai viari, i la millora de la qualitat urbana
El Pla incorpora dins els nous sectors i polígons els criteris d’ordenació de l’espai públic,
amb especial èmfasi en la plantació d’arbrat en els carrers i la reordenació dels passejos
urbans.
En els plànols d’ordenació es grafien també indicativament amb la incorporació de fileres
d’arbrat, els carrers i vies urbanes ja existents que es consideren prioritàries per a la seva
reurbanització, amb l’ampliació de voreres i plantació d’arbrat en alguna d’aquestes
voreres.
Les característiques i amplada d’aquests carrers, permet sense variar sensiblement el
trànsit de vehicles, la incorporació de voreres amples arbrades i la conformació de
passejos per a vianants. La progressiva reurbanització d’aquestes vies urbanes facilitarà
recorreguts urbans pacificats que relligaran i facilitaran l’accés als equipaments i espais
lliures, reforçaran els eixos comercials urbans i milloraran el confort i la qualitat urbana de
l’espai públic, que redundarà en una millora de la qualitat ambiental de tota l’àrea urbana.

6. ESTUDI D’INUNDABILITAT. Mesures de preservació en front al risc
d’inundabilitat.
El POUM incorpora l’estudi d’inundabilitat, per establir els àmbits i les determinacions per
fer front als riscos d’inundació en l’ordenació dels diferents usos en el territori.
Els treballs han estat realitzats per l’enginyeria ABM, especialitzada en aquests tipus
d’estudis de planificació hidràulica, a partir d’estudis propis, i dels resultats dels treballs
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efectuats per l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc del Pla d’Espais Fluvials (PEF) del
Ter, facilitats per la mateixa ACA..
La representació gràfica i delimitació de la “zona fluvial”, “zona de fluxe preferent”, i demés
zones inundables pels diferents períodes de retorn, consten en l’esmentat estudi hidràulic.
Per si mateixes, aquestes delimitacions no corresponen a una zonificació urbanística, però
han servit per a determinar les restriccions d’usos, d’edificacions i d’instalꞏlacions en els
diferents àmbits o zones afectades per riscos d’inundabilitat, d’acord amb les
determinacions

de

la

Llei

d’aigües

i

el

“Reglamento

del

Dominio

Público

Hidráulico”(RDPH) segons modificació del R.D. 638/2016, de 29 de desembre de 2016.
L’Agencia Catalana de l’Aigua, no preveu en el “Pla de Gestió del risc d’inundació”(PGRI)
ni en el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del PGRI (PMH), actuacions en
aquesta conca alta del Ter. L’ACA prioritza en aquest cas, perquè s’evitin noves
ocupacions en els àmbits afectats i en el control i la gestió del risc en els àmbits ja
ocupats, d’acord amb la legislació sectorial vigent.
La interpretació i integració dels resultats dels models hidràulics del riu Ter en el context
dels treballs del POUM, en aplicació de la directriu de preservació en front als riscos
d’inundació establerta pel “Reglamento del Dominio Público Hidráulico”(RDPH) segons
modificació del R.D. 638/2016, de 29 de desembre de 2016, ha permès determinar la
compatibilitat de les zonificacions urbanístiques, i determinar les restriccions d’usos,
d’edificacions i d’instalꞏlacions en els diferents àmbits o zones afectades per riscos
d’inundabilitat.
El POUM no qualifica nous sectors dins l’àmbit de flux preferent fora del sòl ja urbanitzat.
Dins aquest sòl urbà, manté no obstant, la necessitat de renovació urbana dels àmbits
més obsolets situats dins la trama urbana. La renovació d’aquest àmbits ha de permetre
una millor continuïtat i qualitat urbana del nucli urbà central, i el seu desenvolupament
s’adequarà per mitigar les condicions de risc d’inundabilitat.
Pel que respecta a totes les zones urbanes afectades pels riscos d’inundació, degut als
calats que es podrien assolir, el POUM incorpora les mesures i limitacions d’usos que
determina la legislació abans citada (RDPH).
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En el cas dels àmbits urbans afectats per la delimitació del flux preferent del riu Ter, el
POUM incorpora les limitacions d’usos que estableix l’art. 9 i ssg. del RDPH, i determina
en el plànol N-5 “Àmbits inundabilitat del riu Ter i rieres” el nivell teòric de les cotes d’aigua
per a l’avinguda del període de retorn de 500 anys.

Esteve Corominas i Noguera - Joan Carles i Roqué.
Land urbanisme i projectes SLP.
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