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1. PRELIMINAR
1.1 Manlleu
El terme municipal de Manlleu, té una població de 20.007 habitants (Idescat 2017) i
una superfície de 17,23 km2. Està situat a una altitud de 461 metres respecte el nivell
del mar (el punt més elevat del municipi és el Puig Agut (594 m) i el més deprimit la
Devesa (440 m).

1.2 Objecte i finalitat del POUM. Justificació de la conveniència i oportunitat de la
seva revisió
El Pla General d’Ordenació Urbana de Manlleu actualment vigent al municipi, va esser
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data de 29 de juny de
1988 i publicat al DOGC el 7 de novembre 1988.
Posteriorment es va redactar i aprovar l’any 2008 un nou POUM que va ser recorregut
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual, en la seva sentència va
declarar la nulꞏlitat del POUM per la insuficiència de l’estudi d’inundabilitat.
L’execució de la sentència del TSJC que estima el recurs contenciós administratiu
interposat contra els acords d’aprovació definitiva del esmentat POUM comporta
bàsicament dues obligacions per fer-la efectiva:


La de retrotraure el procediment d’aprovació del POUM al moment anterior a
emetre l’estudi ambiental estratègic, del qual n’ha de formar part com a
document integrant l’estudi d’inundabilitat que haurà de ser informat
favorablement per l’administració hidràulica en el si de la tramitació del pla.



La d’eliminar, en haver estat declarada nulꞏla la seva delimitació, el sector
PPU-4 anomenat “Pla Parcial Pont Est”.

Amb raó d’aquesta sentència, el Consistori municipal ha 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.
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1.3 Situació de partida: l’anulꞏlació judicial del POUM de 2008
La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en data 29 de juliol de 2014 va dictar Sentència en el recurs
contenciós administratiu núm. 384/2008, contra els acords de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 15 de novembre de 2007 i de 30 d’abril de 2008, pels
quals, respectivament, es va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística (en
endavant abreujat POUM) de Manlleu.
La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:

“1. Estimar el present recurs contenciós administratiu interposat ... contra els
acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 15 de novembre
de 2007 i de 30 d’abril de 2008, pels quals, respectivament, es va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Manlleu, i es va donar
conformitat al referit Text refós del POUM, publicats en el DOGC número 5174,
de 16 de juliol de 2008.
”2. Declarar la nulꞏlitat de la delimitació pel POUM de Manlleu del sector PPU-4
(PPU-6 en l’aprovació inicial), ‘Pla parcial Pont Est’.
”3. Anulꞏlar el POUM de Manlleu i ordenar que es remunti tot el que s’ha actuat al
moment: anterior a emetre l’informe ambiental, a fi de realitzar el preceptiu estudi
d’inundabilitat, que haurà de ser informat favorablement per l’Administració
hidràulica competent en el si de la tramitació del Pla, de conformitat amb la
disposició transitòria segona del Decret 3005/2006, de 18 de juliol, que va
aprovar el Reglament de la Llei d’urbanisme.
”4. No efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”
En data 21 de maig de 2015 el Tribunal Suprem va confirmar aquesta Sentència, que
es va publicar en el DOGC número 6968, de 2.10.2015.
L’execució de dita sentència, d’acord amb el que estableixen els articles 103 i
següents de la Llei jurisdiccional, correspon al Director general d’Urbanisme i
Ordenació del Territori de la Generalitat de Catalunya. A tal efecte, aquest òrgan ho va
comunicar al servei territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per tal que iniciés
les actuacions administratives concretes necessàries per a executar el veredicte en els
seus termes exactes.
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En aquest sentit, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la
sessió del dia 9 d’octubre de 2015, va adoptar l’acord que en l’apartat 4 de la part
dispositiva es transcriu a continuació:

-4 Retrotreure el procediment d’aprovació del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Manlleu al moment anterior a emetre l’informe ambiental, a fi de
realitzar el preceptiu estudi d’inundabilitat, que haurà de ser informat
favorablement per l’administració hidràulica competent en el si de la tramitació
del pla, de conformitat amb la Disposició Transitòria segona del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, que va aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Això ha comportat de fet, l’inici de vell nou del procediment de tramitació del POUM,
a partir de la realització d’aquest estudi d’inundabilitat del municipi, i d’un nou Avanç
de Pla que ha incorporat nous criteris pels treballs del POUM, més adaptats a les
condicions ambientals i demandes socials actuals.

1.4 Marc legal
Els treballs tenen les característiques d’un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), que revisa el planejament urbanístic actualment vigent al municipi. El POUM
es redacta d’acord amb la legislació urbanística i sectorial concurrent, i en especial
amb l’establert a legislació urbanística següent:


Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme



Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme



Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental



Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.



Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
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1.5 Redacció
L’estudi i execució d’aquests treballs del POUM de Manlleu els realitza la consultora
urbanística Land Urbanisme i Projectes SLP, i es realitza per l’equip dirigit per Esteve
Corominas i Noguera/arquitecte i Joan Carles i Roqué/arquitecte, i amb la colꞏlaboració
de la consultora ambiental LaVola per l’assessoria mediambiental, estudis territorials,
l’avaluació de la mobilitat generada i la participació ciutadana; la consultoria ABM
Consulting per a la planificació hidràulica; pel Gabinet d’Estudis Econòmics per a
l’avaluació econòmica del Pla; i per l’advocat Narcís Pérez Moratones per
l’assessorament jurídic
En aquests treballs de revisió del POUM, s’ha incorporat l’estudi específic
d’inundabilitat de la conca de la Ter i els seus afluents, elaborat per la consultora
A.B.M., i s’han incorporat els resultats de l’estudi de riscos geològics realitzat per
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Els treballs no haurien estat possibles sense l’inestimable ajuda i colꞏlaboració dels
serveis tècnics municipals de l’Ajuntament.

1.6 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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També formen part de la documentació del POUM, els documents de l’Avanç de Pla,
que contenen les bases d’informació de partida, i els criteris i objectius en base als
quals s’ha redactat aquest POUM

1.7 Programa de participació ciutadana
D’acord amb la legislació vigent i amb l’objectiu de facilitar la participació ciutadana i
una plena difusió dels documents d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, l’Ajuntament va aprova el Programa de Participació Ciutadana per a
l’elaboració del POUM. El programa de participació ciutadana té com a finalitat
fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el
procés de planejament del municipi, i facilitar la divulgació i la comprensió dels
objectius i el contingut dels treballs de planejament.
El programa preveu els espais d’informació pública i els canals per a la participació
ciutadana, així com per a la difusió dels documents que s’elaborin en les diferents
fases de la seva tramitació.
Es tracta en resum, que en l’elaboració del nou POUM, d’especial interès pel
desenvolupament urbanístic, social i econòmic de la població, el programa garanteixi
la participació de tots els ciutadans interessats, en cada una de les fases del
planejament, posant al seu abast tots aquells instruments necessaris, d’informació,
documentació, i participació directa, per a facilitar la divulgació i participació en tots els
treballs d’elaboració del nou Pla.
En el document específic de participació ciutadana del POUM de Manlleu hi ha el
Programa de les accions dutes a terme, així com les resposta de les alꞏlegacions i
suggeriments duts a terme per la ciutadania.

1.8 Justificació de les propostes del Pla en front dels suggeriments presentats
durant l’exposició pública.
Les propostes d’ordenació del POUM de Manlleu estan contingudes en els documents
de la normativa, plànols d’ordenació i catàleg de béns. Així mateix, a la memòria
d’ordenació s’hi troba la justificació raonada de l’ordenació escollida, i més
concretament en els apartats 5 “Línies estratègiques del Pla”, i apartat 6 “Justificació
de la proposta”.
Pel que fa a la justificació detallada de l’ordenació que no estigui inclosa en les
memòries de caire general, hi ha la seva justificació en la resposta dels suggeriments
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efectuats en l’Avanç de Pla, i en la resposta de les alꞏlegacions efectuades en el
període d’exposició pública posterior a l’aprovació inicial. Aquestes respostes de les
alꞏlegacions i dels suggeriments formen part del cos justificatiu de la memòria
d’ordenació, i poden consultar-se a la documentació del POUM. Els suggeriments, les
alꞏlegacions i la seva resposta es troben en el document de “Participació ciutadana del
POUM de Manlleu”.
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2. CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS
2.1 Diagnosi urbanística
L’anàlisi de les dades recollides en la memòria informativa ens ha de permetre
elaborar una diagnosi urbanística que detecti els valors a mantenir i les necessitats
urbanístiques del municipi, sempre dins dels marc de la legislació vigent.
Pel que fa a aquest darrer punt sobre els aspectes legals als que cal constrènyer el
nou planejament, no sols inclou planejament d’àmbit general, sinó també els diversos
estudis i plans sectorials que condicionen determinades decisions.

El planejament territorial i els estudis sectorials
El Planejament Territorial de les Comarques Centrals regula la planificació territorial,
protegeix els valors naturals i emmarca els possibles creixements. Tot el terme
municipal de Manlleu es troba dins del seu àmbit i tal com s’ha esmentat en un capítol
de la memòria d’informació, el Pla territorial atorga al municipi un paper important dins
la comarca i li assigna un creixement potenciat, què en totes les alternatives que es
proposin s’haurà de contemplar.
Els diversos anàlisis sectorials que s’han realitzat, condicionen també el model de
ciutat que es proposi. L’estudi d’inundabilitat, amb la novetat de l’informe desfavorable
de l'Agència Catalana de l’Aigua sobre el pont de la Devesa, suposa una important
inflexió respecte al anterior planejament i a la mobilitat. Les actuacions necessàries en
els torrents que discorren per l’àrea urbana, torrents del Poquí, el Perer i la Teuleria
per tal de garantir la seguretat en front al risc d’inundabilitat dels nous creixement i de
la ciutat consolidada, són un factor important a reconsiderar.
L’estudi demogràfic que conclou que no existirà un creixement demogràfic poblacional
i les anàlisis sobre el potencial de sostre residencial en l’actual sòl urbà consolidat, que
posa al descobert l’existència d’una part del parc d’habitatges buit o de sòl potencial,
ha de fer reflexionar sobre la necessitat d’unes previsions de creixements residencial i
acotar-les per no anar en contra de la rehabilitació i compactació del sòl urbà ja
consolidat. El baix creixement que es preveu per als propers tres sexennis i les
previsions de necessitats de llars que inclou l’estudi s’han vist referendats per un
estudi recent de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), “Projeccions de la
població a Catalunya 2013-2051”.
L’estudi de mobilitat posa èmfasi en l’aparició de noves xarxes de mobilitat
supramunicipal i de la necessitat de potenciació de la mobilitat transversal. La
possibilitat d’una ronda pel nord pot facilitar aquest nou esquema de mobilitat urbana.
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L’estudi sobre la carretera de Manlleu a Vic amb capacitat entre fluid i densa, permet
detectar que aquesta via no té esgotada la seva capacitat portant. La necessitat d’un
nou pont i la tipologia d’aquest, un pont-carrer que lligui el barri de Vista Alegre amb la
ciutat, o bé un pont territorial, és un dels altres factors a avaluar en les diverses
alternatives que proposa l’avanç.
Des del punt de vista ambiental, l’estudi aportat ens recorda la necessitat de
preservació dels espais protegits: el riu, la Devesa, els turons, la fauna, alhora que
avalua els sectors ambientalment més protegits pels possibles desenvolupaments
urbans. Els nous creixements ha de tenir en consideració aquests paràmetres.

Sòl no urbanitzable
La tipologia del sòl no urbanitzable està configurada a partir dels elements naturals i
artificials que existeixen. Així, el riu, els torrents, els turons i la plana agrícola són els
principals condicionants naturals de la seva regulació. Els artificials, conformats per
l’estructura d'assentaments i activitats que s’hi desenvolupen encara es mantenen
força seguint la tradició d’organització típica de la plana al voltant de l'antiga masia,
envoltada per totes les parcelꞏles en que s’hi troba el teixit agrari. La cota "500" com a
límit agrícola, davant de l’existència dels turons pel nord i la dimensió del parcelꞏlari,
que a mesura que s’acosta al límit urbà es descompon amb parcelꞏles de menor
dimensió agrícola, també han de condicionar la manera de regular aquest tipus de sòl.
L’existència d’una xarxa de camins poc jerarquitzada però molt rica, pot ajudar a
organitzar la mobilitat del sòl no urbanitzable.
El catàleg permet regular les edificacions patrimonials existents i mantenir les seves
particularitats i l’inventari identifica les edificacions i en regula la seva conservació.
L’existència d’algunes indústries encara en funcionament dins d’aquesta tipologia de
sòl també s’ha de regular des del planejament de manera específica.

Límits urbans: perímetre de la ciutat consolidada
Una de les característiques que s’ha evidenciat en l’anàlisi, és la irregularitat dels límits
urbans. Històricament, els creixements perimetrals no han tingut en consideració el
límit amb el sòl no urbanitzable, que ha provocat que la ciutat no tingui una façana
exterior. La ciutat dóna l’esquena al paisatge, al riu i al seu entorn.
Apareix una problemàtica greu en la mobilitat amb la discontinuïtat del sistema viari:
nombrosos carrers en "cul de sac", amb un tall brusc en la seva entrega amb el sòl no
urbà donen en alguns casos caire suburbial. La xarxa de camins no té sempre una
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Els creixements urbans
El sòl residencial
L’estudi del sòl vacant que es fa esment en l’apartat de la memòria informativa permet
detectar que el nombre potencial d’habitatges es concentren bàsicament en dues
tipologies d’edificis entre mitgeres, les unifamiliars i plurifamiliars que tenen un
excedent important, mentre els solars per edificacions de tipologia de ciutat-jardí són
pràcticament inexistents i les poques que existeixen no estan al mercat immobiliari. La
conclusió de l’ anàlisis deriva en que existeix un potencial residencial molt important,
però manca la tipologia de residencial unifamiliar aïllat o aparellat.
El potencial de sostre residencial es troba situat de manera important dins del sòl urbà
consolidat en forma de solars buits, edificis a mig construir, habitatges acabats sense
ocupació, etc. És evident que cal consolidar el sòl urbà abans d'una previsió de
creixement residencial i afavorir d’aquesta manera la potenciació de la rehabilitació de
les edificacions existents situades dins de la ciutat consolidada.
Acabar de tancar el perímetre urbà inacabat amb tipologies d’habitatges amb dèficit,
pot ser una de les alternatives al nou planejament general i serviria per afavorir la
millora de la façana del perímetre urbà.
El sòl industrial
L’estudi realitzat sobre el sòl industrial vacant que avalua la superfície disponible,
conclou que tot i tenir una quantitat rellevant de sòl potencial, la majoria d’aquest no
està disponible en el mercat immobiliari o no reuneix les característiques adequades.
Es tracta de parcelꞏles sobreres o de geometria de difícil aprofitament, amb sectors de
problemes d’inundabilitat i una part important són terrenys de reserva d’empreses (La
Piara) per la seva expansió.
Els terrenys inclosos dins del sector de la Font de Tarrés, tenen mancances de serveis
urbanístics i vialitat, i de difícil sortida al mercat immobiliari.
El sector de sòl urbanitzable de la zona del Verdaguer és l’espai millor per un possible
desenvolupament ja que permetria compactar la zona industrial i millorar la mobilitat,
però no està disponible fins que no es faci la gestió de reparcelꞏlació, el projecte
d’urbanització i posteriorment s’executin les obres. En conclusió, pràcticament no
existeix sòl industrial per edificar de manera immediata ja que el sòl actual té
determinades condicions que impedeixen la seva utilització. Si un dels objectius del
planejament general és el de potenciar l’activitat econòmica, cal que els sectors de
desenvolupament del sòl qualificat d’industrial tinguin en compte la facilitat de gestió
posterior que el faci possible, ja que aquesta ha estat una de les causes, entre altres,
de l’absència de sòl industrial disponible.
MEMÒRIA ORDENACIÓ
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De les anàlisis prèvies es detecta un dèficit de tipologia de mitjana i gran
indústria, mentre que la petita indústria entre mitgeres de baixa superfície no té
mancances al existir tota la zona de la Coromina i el possible desenvolupament de la
zona de la Font de Tarrés.
La zona industrial existent queda situada a la part nord del nucli urbà. El problema més
important que existeix i que ha estat reivindicat històricament per tots els sectors
econòmics que s’hi ubiquen és el de la mobilitat. Els accessos al sector de la
Coromina impliquen sempre circular per dins de la trama urbana consolidada, el que
provoca problemes en la circulació de vehicles de gran tonatge i en la pròpia zona
residencial per on obligatòriament han de circular. L’existència d’un nou accés des de
la carretera de Vic a Olot per la Miranda possibilita una alternativa a l’actual mobilitat i
els possibles creixements han de considerar-ho.
Unes altres mancances derivades d’una urbanització industrial consolidada com la de
La Coromina, és que es va realitzar sense cap tipus de previsió de serveis i reserves
urbanístiques, manca de zones d’estacionament, fibra òptica, serveis inadequats, etc.
Caldria que les actuacions que es puguin proposar perimetrals puguin absorbir part
d’aquestes mancances.
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El sòl d’activitat econòmica comercial
Tots els planejaments generals que han regulat els creixements i els usos de la
població de Manlleu, únicament qualifiquen com a sòl per a l’activitat econòmica
l’industrial, el que admet l’ús comercial dins dels seus usos, sense existir una
regulació específica per a l’ús comercial, entenent com a tal no el de petit
comerç, sinó el mitjà o gran establiment comercial.
Aquestes tipologies d’usos poden servir per potenciar determinada mobilitat o
creixement, en cas de que el model de ciutat així ho consideri necessari.

El sòl urbà
Les tipologies edificables
El sòl urbà de la població de Manlleu està força consolidat i els buits i solars urbans
són bàsicament els provocats per la recent crisi immobiliària i concentrats en
determinades zones (les Hortes, Mas Roca, el Serrallo,...).
Les tipologies urbanístiques responen a les etapes de creixement de la població. La
tipologia del centre històric amb el Dalt Vila i el segon creixement del Baix Vila amb
l’eixample consolidat amb una tipologia residencial compacta i edificacions residencials
d’interès es correspon amb una estructura parcelꞏlaria de l’època.
La resta de la ciutat són creixements força compactes, agrupats en determinades
èpoques de desenvolupament urbà, recolzats en camins històrics inicialment i amb
posterioritat són creixements en forma de grans eixamples que conformen barris. Les
tipologies són d’edificacions de parcelꞏles força regulars d’habitatges entre mitgeres
d’alçada al voltant de les dues plantes a més de la baixa.
Puntualment han aparegut tipologies arquitectòniques característiques i diferenciades
(barri de Gràcia, Serrat del Munt, barri de l’Erm...), però en general la gran taca
residencial està formada pels grans barris en forma d’eixample amb una repetició
seriada d’edificacions i uns carrers amb una secció repetitiva.
Apareix com un sector unitari i d’ús diferenciat per el desenvolupament econòmic
industrial, el barri de La Coromina, junt amb la ubicació dispersa i poc ordenada de les
grans indústries (Roqué, La Piara,...). El sector industrial del Verdaguer i Cal Xic, avui
completat és l’últim creixement important d’aquest ús que s’ha desenvolupat.
De l’anàlisi efectuat es desprèn que tot el sòl urbà està fortament consolidat, amb unes
tipologies d’edificacions molt definides per a cada sector i on des del nou planejament
es fa difícil d’intervenir. Probablement la millor intervenció pel que fa a la regulació de
les edificacions, es el de mantenir les tipologies i intentar aconseguir que es millorin les
condicions dels ocupants dels diferents usos, completant els buits urbans i potenciant
MEMÒRIA ORDENACIÓ
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la rehabilitació. On probablement el nou planejament pot intervenir d’una manera més
eficient per millorar la qualitat de vida del habitants i de les activitats que s’hi
desenvolupen, és des de la mobilitat.
El recent POUM anulꞏlat pel que fa al sòl urbà consolidat, regulava de manera
específica i concretava els criteris d’ordenació en funció de les preexistències. Durant
el procés d’aplicació de la normativa d’aquest planejament general, es va comprovar
que la regulació que contenia era força encertada, ja que l’objectiu era bàsicament el
d’acabar d’ordenar la ciutat i millorar la qualitat dels ciutadans a partir de les tipologies
existents, que en general, s’adequaven a l’entorn on es trobaven. En aquest termini
d’aplicació de la normativa urbanística es varen detectar algunes esmenes
necessàries a incorporar i modificar en la mateixa, així com algunes regulacions
d’alguns paràmetres urbanístics (alçades, fondàries,...) pocs adequats i que calia
modificar.
En aquest context el més aconsellable seria aprofitar part del treball que incloïa la
normativa d’aquest POUM incorporant-li les esmenes necessàries producte dels
suggeriments i de les alꞏlegacions presentades.
El sistemes d’equipaments
La població de Manlleu disposa de molts equipaments de qualitat, tipologia i en
funcionament. La seva situació es variable en funció de l’ús. Si bé es produeix una
important concentració en una zona del Passeig del Ter d’una part dels equipaments
esportius, la resta de equipaments estan emplaçats de manera dispersa per tot el sòl
urbà consolidat. No ha existit un planejament que prevegi una ubicació estratègica de
cada un d’ells, ja que en general, ha estat fruit de l’existència de solars públics que han
permès la seva implantació. L’ordenació resultant d’aquesta anarquia no ha estat en
tots els casos inadequada. Els equipaments docents estan força distribuïts pels
diversos barris, donant un servei de proximitat prou adequat. A la concentració dels
equipaments esportius esmentada també s’hi pot equiparar l’illa sanitària del complex
sanitari-assistencial de l’antic Hospital de Sant Jaume. Els usos culturals o
d’equipament de barri, també estan repartits pel municipi (Frederica Montseny, Can
Puget, Gràcia). La resta d’equipaments (centre de salut mental, piscines, mercat
municipal, deixalleria, depuradora, llars d’infants,...) estan situats de manera dispersa.
El sector industrial de La Coromina és on es troba el dèficit més important de reserves
per a equipaments al servei de l’ús industrial característic del sector.
Un equipament especial, el de cementiri municipal, està totalment complet i urgeix la
previsió d’un nou emplaçament. En sòl no urbanitzable l’ajuntament disposa d’uns
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terrenys de propietat municipal en la zona de Niubó per la possible ubicació del nou
cementiri municipal. El nou POUM caldrà que doni resposta a aquesta necessitat, ja
sigui amb aquest terreny (caldria solucionar la mobilitat i la vialitat necessària) o bé en
un altre d’alternatiu.
La disparitat d’ubicacions en el sòl urbà dels equipaments, provoca l’existència d’una
desconnexió entre ells. Els diversos edificis de caràcter públic no disposen d’una xarxa
de mobilitat o de corredors urbans que els permeti tenir una relació entre ells i actuen
de manera individualitzada. Aconseguir una relació i relligar

tota la xarxa

d’equipaments vigents i les del nou POUM ha de ser un dels objectius.
El sistemes d’espais oberts: zones verdes i espais lliures
La ciutat de Manlleu disposa d’un sistema d’espais lliures i zones verdes molt extens.
L’existència del riu com element conformador de paisatge i el parc del Ter, una peça
de gran dimensió i que relliga la ciutat i el riu pel sud, condicionen les ordenacions de
la resta d’espais públics de la ciutat. La relació ciutat-riu s’ha de millorar mitjançant la
urbanització adequada i de les intervencions al llarg del parc del Ter.
Al igual que els equipaments, les zones verdes estan disperses de manera un tant
anàrquica per la ciutat, recolzades moltes vegades en elements naturals com rieres o
torrents (parc de l’Arboretum, parc del Puig,...). Els diferents espais solen tenir poca
relació entre ells i responen a buits urbans provocats per l’evolució històrica de la ciutat
que ha conformat places (Bernadí, Gràcia, l’Erm,...) o bé a parcelꞏles resultants dels
creixements (parc del cementiri, plaça mercat, parc de Gràcia,...), emplaçades de
manera aleatòria, sense relació entre la resta de zones verdes o equipament i
mancades sovint de funcionalitat. Com en el cas del sistema d’equipaments, la zona
de la Coromina no té la previsió d’espais lliures i zones verdes.
Les diverses zones verdes i espais públics existents situats de manera dispar, no
tenen una xarxa de connexió que els relligui i permeti una continuïtat. Es disposa d’una
important superfície verda però la manca de corredors que els relacioni no els posa en
valor en suficiència.
La mobilitat, element de relació entre els usos públics: equipaments i zones verdes
Aconseguir una relació i continuïtat entre tots els sistemes públics, equipaments,
zones verdes, espais lliures, ha de ser un dels reptes del nou POUM. La mobilitat ha
de ser una peça cabdal per arribar-hi mitjançant la creació d’uns vials verds de
caràcter cívic-social que relliguin els equipaments i espais lliures. L’actual situació amb
uns emplaçaments aïllats i sense connectivitat no dóna servei a tota la ciutadania, sinó
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únicament a la localització més propera. Cal aconseguir que el conjunt de sistemes
d’equipaments i zones verdes, tinguin una relació entre elles.
Cal jerarquitzar el sistema viari, incorporant unes vies ràpides de connectivitat fàcil,
amb carril bicicleta, que siguin corredors verds dels quals vagin sorgint els apèndixs
dels diversos equipaments i zones verdes i relligar-ho amb el territori i la xarxa de
camins, amb una possible anella verda que solucioni el problema de la façana urbana
i una millor relació amb el paisatge del sòl rural i els seus valors patrimonials.

La gestió urbanística
El planejament i gestió urbanística han d’anar del tot relligats si es vol arribar a un
determinat model de ciutat. En aquest sentit, cal que els sectors de creixements, plans
parcials, els plans de millora urbana, etc., per facilitar el seu desenvolupament han de
revisar les previsions i ajustar el planejament previst a les possibilitats reals, ajustant
les dimensions en sectors més reduïts, rebaixant càrregues urbanístiques i incorporant
criteris de sostenibilitat i viabilitat per facilitar la gestió posterior i alhora, per efecte
d’aquesta completar i regenerar la trama urbana.
Els serveis urbans
Les xarxes dels diversos serveis urbanístics d’acord amb els treballs de l’anàlisi i de la
documentació municipal presenten un bon estat en general a tota la ciutat de Manlleu.
Les deficiències i mancances més importants apareixen en els polígons industrials de
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la Coromina i Font de Tarrés i en algun envelliment puntual en alguna de les
instalꞏlacions de la població. Caldria establir a través de la colꞏlaboració amb les
diverses companyies establir una racionalització general del traçat i característiques de
cada servei detectant els punts negres. En el cas dels serveis municipals de
enllumenat públic i clavegueram ja està força avançat. Caldria, a més, plantejar una
estratègia de manteniment i renovació de les xarxes i implicar les companyies i
aconseguir la seva colꞏlaboració.

2.2 Criteris i Objectius del nou Pla
El POUM ha de ser el marc a partir del qual s’ha de possibilitar poder aconseguir
un model urbanístic cohesionat, sostenible, equilibrat, coherent i factible. Davant
del nou context territorial en què ens trobem respecte als anteriors planejaments
generals amb l’aparició de les noves infraestructures de mobilitat, de les previsions
demogràfiques, dels estudis de inundabilitat, del superàvit del parc d’habitatges
potencial que disposa actualment de ciutat, dels problemes derivats de la manca de
sòl industrial i de la manca de connectivitat del existent, etc., cal replantejar el model
de ciutat i de desenvolupament del nucli urbà del municipi.
Tot i que el POUM de l’any 2008 hagi esdevingut nul per la sentència exposada a l’inici
del document, no es qüestionava l’ordenació sinó que únicament es basava en uns
criteris motivats per l’afectació de la inundabilitat a determinats creixements urbans. En
la redacció d’aquest planejament general que encara és prou recent, es varen fer una
sèrie d’estudis i d’anàlisis per aconseguir la millor ordenació final en el conjunt de la
ciutat. No obstant hi ha noves variables que han modificat les previsions d’aquest
planejament com són la demografia, la mobilitat, etc., que suposen un nou marc
urbanístic al qual cal adequar el nou Pla.
Pel que fa a la ciutat consolidada, els criteris generals d’ordenació han de ser molt
similars a l’anterior planejament anulꞏlat.
El sòl no urbanitzable també va ser objecte d’un tractament específic en el POUM
anulꞏlat de l’any 2008 i les determinacions contemplades en aquest document sembla
raonable recollir-les i, per tant caldria, amb els lleugers ajustos necessaris, validar les
preservacions generals fixades i mantenir els criteris d’intervenció i de regulació sobre
el paisatge, els usos i les activitats.
El nucli urbà consolidat de Manlleu, el creixement compacte definit en els
planejaments anteriors és força coherent, amb independència d’introduir aquelles
precisions que calguin per corregir el creixement final ajustant-se a les previsions
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demogràfiques. Pel que fa a les determinacions sobre les àrees d’activitats
econòmiques, el sector de la Coromina, Font de Tarrés i el Verdaguer, el fet que
s’hagin desenvolupat i consolidat ja deixa constància de la seva conveniència i
necessitat de millorar-les en els aspectes deficitaris principals (accessibilitat, mobilitat,
serveis).
L’objectiu d’una part d’ aquest POUM ha de ser el de recollir part del treball realitzat en
aquest últim planejament general, esmenar, modificar i millorar les prescripcions
necessàries que en el decurs d’aquest temps de vigència s’han detectat i introduir-los
en el nou POUM, sense deixar d’obviar el nou marc urbanístic en què ens trobem.
El nou POUM s’ha d’ajustar a la legislació urbanística vigent, als informes sectorials i
de manera específica al d’inundabilitat, incorporant criteris de sostenibilitat, ambientals
i paisatgístics i caldrà l’adaptació legislativa del planejament general i al de rang
superior. En els criteris per la seva redacció cal fer un reajustament dels elements
fonamentals de l’ordenació urbana, la modificació dels aspectes normatius concrets
inadequats o contradictoris que s’han detectat i una simplificació documental i
normativa sempre que sigui possible
Les pautes sobre els principals objectius del POUM, temàticament i de manera
esquemàtica són les següents:
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).
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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



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
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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



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
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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



La passera de la Devesa: el gual de vianants



Creació d’una Ronda Verda, perimetral de la ciutat: 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, 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.
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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.

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.)
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3. CRITERIS i OBJECTIUS AMBIENTALS
D’acord amb la diagnosi efectuada i amb els principis del desenvolupament urbanístic
sostenible, s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el Pla.
En el “Document inicial estratègic” (DIE) que forma part de la documentació de l’Avanç
de Pla, s’expliquen les bases legals i els criteris ambientals del POUM, a partir dels
objectius de protecció mediambiental fixats en les normes i directrius d'àmbit
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic i local.
Es resumeixen aquí, únicament els criteris més específics d’aplicació directa al
municipi de Manlleu.
Amb caràcter general, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, s’ha
tingut en especial consideració el fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu
bàsic de planificació urbanística l’assoliment d’un model de desenvolupament
urbanístic sostenible tal i com queda recollit en el seu article 3, i que d’acord amb el
marc jurídic internacional, comunitari, estatal i autonòmic s’han d’assolir els següents
criteris generals:


Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne
l’impacte mitjançant estratègies d’adaptació



Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial
atenció a l’aigua i l’energia



Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja
degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera



Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies



Protegir i gestionar adequadament el paisatge

3.1. Objectius ambientals específics pel POUM de Manlleu
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 tenen relació
amb l’instrument objecte d’avaluació ambiental i del concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible, s’ha considerat que el Pla ha d’atendre i que serveixen de base
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.
MEMÒRIA ORDENACIÓ
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•

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.

•

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.
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•

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.

Objectiu 6: Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantirne 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.
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•

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.).

3.2 Jerarquització dels objectius ambientals
Els objectius ambientals s’han formulat de forma jerarquitzada en funció del seu grau
d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més
essencials. En aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, s’ha valorat cada
objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels
mateixos:


Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord amb
l’element de diagnosi del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat física de l’àmbit
territorial en el que s’emmarca el pla objecte d’avaluació.



Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en compte
l’abast i l’escala del pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les causes i possibles
solucions de l’objectiu en qüestió.
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Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li ha atorgat un pes específic en funció de
si la seva importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós
pesos dóna un valor final o “valor de jerarquització”.
Objectiu ambiental

REL

APL

∑

Jerarquització

Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord
amb un model urbanístic globalment eficient i atent als
condicionants ambientals existents.

3

3

6

Prioritari

Promoure la mobilitat sostenible i una xarxa viària integrada.

3

2

5

Rellevant

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

3

3

6

Prioritari

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.

3

2

5

Rellevant

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.

3

2

5

Rellevant

Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i
garantir-ne la qualitat.

3

3

6

Prioritari

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

2

1

3

Secundari

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.

2

2

4

Secundari

Promoure la sostenibilitat i l’ecoeficiència de la urbanització i
l’edificació.

2

2

4

Secundari

Per tant, els objectius ambientals establerts queden jerarquitzats de la següent manera
Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb
un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants
ambientals existents.
Objectius prioritaris

Assegurar la compatibilitat dels usos i creixements previstos
amb les zones afectades pels riscos identificats.
Integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i
garantir-ne la qualitat.
Promoure la mobilitat sostenible i una xarxa viària integrada.

Objectius rellevants

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.
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.

Objectius secundaris
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Fomentar el reciclatge i la
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ns adequades
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Promoure la
a sostenibilitatt i l’ecoeficièn
ncia de la urrbanització i
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Atès que la capacitat de creixement que encara té aquest planejament general més les
posteriors modificacions aprovades definitivament, una de les alternatives és quedarse aquí, desenvolupant tot el que avui està així previst.
El document del nou POUM consistiria en fer un refós incorporant-hi totes les
modificacions puntuals, actualitzar tota la documentació incorporant la nova mobilitat
territorial, i refondre també, totes les figures de planejament derivat i polígons
d’actuació ja desenvolupats per incorporar-los com a sòl urbà consolidat o no
consolidat, segons sigui el cas.
Aquesta alternativa hauria d’incorporar també les prescripcions del planejament
supramunicipal aprovat i actualment vigent, principalment les que determina el Pla
Territorial de les Comarques Centrals (PTCC), que pel que fa al sistema
d’assentaments, assenyala pel municipi de Manlleu l’estratègia de creixement
potenciat. En aquest sentit, el creixement que es preveu pel nord, entra dins de la
trama on es permet el desenvolupament per part d’aquest planejament territorial, amb
el que s’ajusta a les seves prescripcions. Pel que fa al sistema d’espais oberts el
PTPCC identifica el sòl en àmbits específics, coincidents amb les àrees definides en el
planejament municipal, a excepció dels provocats pels nous eixos de mobilitat que
afecten per ponent i pel nord a una part del terme municipal.
El PGOU de l’any 1988 i el posterior Pla Especial de millora de la façana urbana i
ordenació de les vores del riu Ter de l’any 1997, preveien la construcció d’un viaducte
sobre el riu Ter per la zona de la Devesa. D’acord amb l’estudi d’inundabilitat que
acompanya aquest document i l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, es desprèn
que en l’actualitat aquesta infraestructura no és possible de realitzar, atès que
incrementaria les condicions del risc d’inundabilitat en el nucli urbà del municipi, i per
tant, caldria suprimir aquest viaducte en aquesta alternativa.
A nivell de vialitat, el fet de que en el moment de redacció d’aquest document no
existissin els nous eixos territorials de vialitat, C-25, C-17, no es contempla els
enllaços ni uns criteris de mobilitat adequats, però el creixement del sòl urbanitzable
del nord, podria incorporar una via que pot permetre un accés millor per la carretera de
la Miranda.
Aquesta alternativa que contempla fer un refós que reculli tot el planejament aprovat
tant d’àmbit municipal com supramunicipal és legalment possible i no presenta
dificultats de justificació jurídica i pot donar joc a un desenvolupament temporal llarg.
Pot semblar una alternativa continguda, limitada, però no és així. Pel que fa al
desenvolupament del planejament, al disposar en el sòl urbà consolidat d’un ampli
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parc de sostre potencial per habitatge i atenent a les baixes previsions demogràfiques,
conseqüentment les necessitats de més habitatges s’han determinat innecessàries. El
sòl d’activitat econòmica té una previsió important de creixement pel nord amb el sòl
urbanitzable que s’hi preveu, el que pot donar resposta a les necessitats.
En la reflexió final d’aquesta alternativa, cal considerar no obstant, que la ciutat és un
element viu, canviant, com ho és de mutable la manera de viure dels ciutadans, les
seves necessitats, la relació amb l’espai lliure, amb els equipaments i, amb el territori.
També hi intervenen factors externs, com les noves infraestructures territorials que
travessen el municipi, l’increment de la mobilitat, i una nova consciència social
respecta al mediambient i a la qualitat urbana. Una ciutat pensada per donar resposta
a unes necessitats del any 1988 no és la mateixa que la que ens cal planificar avui. Els
àmbits que no s’han desenvolupat no s’adeqüen a les necessitats actuals de la ciutat i
cal adaptar-los, tenint en compte les demandes actuals i futures, establint uns
paràmetres més realistes i flexibles.

En conclusió, no s’adopta aquesta opció perquè no resol d’una manera adequada les
expectatives actuals ni les necessitats urbanístiques futures del municipi, al ser un mer
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qualitat de vida dels ciutadans, a partir de les tipologies existents que en general,
s’adeqüen a l’entorn a on es troben.
Es podria considerar que una part del treball ja està fet i l’experiència de la seva posta
en pràctica també, i podria ser una bona opció recuperar-ho per al nou Pla.
Una de les virtuts que podia tenir aquesta alternativa, és el fet que es tracta d’un
planejament general que ja hauria passat per un primer sedàs de suggeriments i
alꞏlegacions.
Com en l’alternativa anterior, els creixements que preveu s’adeqüen a les
prescripcions que determina el Pla Territorial de les Comarques Centrals (PTCC) pel
terme municipal de Manlleu. Els creixements del nord (el Mas, Benet i Serrallo), de
ponent (la Comella) i del sud (el Fugurull), estan situats dins la trama on es permet el
desenvolupament per part d’aquest planejament territorial. A diferència de l’alternativa
1, i pel que fa referència al sistema d’espais oberts del PTPCC, en aquest cas si que
s’incorporava la nova mobilitat territorial provocada per les carreteres C-25 i C-17 que
circulen per ponent i el nord del terme.
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L’estudi d’inundabilitat i l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, descarten no
obstant, la previsió de la construcció d’un nou pont sobre el riu Ter per la zona de la
Devesa, i fa que aquesta infraestructura de mobilitat no sigui possible, ni tampoc el
planejament derivat situat a continuació del viaducte.
El POUM 2008 preveia també una “ronda nord” que permetia millorar els accessos
vers els nous enllaços als eixos territorials de vialitat. La mobilitat pel sud, es veu
alterada per la desaparició del pont de la Devesa i caldria replantejar si la nova
mobilitat es soluciona amb el pont de Vilamirosa més el pont de Can Molas.
Aquesta segona alternativa d’ordenació que presenta l’Avanç de planejament, de fer
una actualització del POUM anulꞏlat, que reculli tot el planejament aprovat en el termini
de vigència i el que està en curs d’aprovació és legalment possible, sense problemes
jurídics i permet una ordenació amb un creixement important per el període de divuit
anys.
Es tracta d’una alternativa molt expansiva i que preveu una forta ocupació del sòl no
urbanitzable. En el sòl urbà consolidat apareix una quantitat important de nou sostre
residencial, no només pel que resta pendent de completar del sòl vacant derivat dels
planejaments sectorials que s’hi preveuen. Vist els estudis actualitzats en què es
detecta l’existència d’un sostre potencial per habitatge important i unes previsions
demogràfiques amb molt poc creixement, fa entreveure que les qualificacions per a
l´ús d’habitatges d’aquesta alternativa són exagerades. El sòl d’activitat industrial o de
potencial econòmica té unes localitzacions amb uns importants creixements pel nord
(el Mas) i per ponent (la Comellla), que soluciona també d’una manera molt expansiva
les necessitats reals d’aquests tipus de sòl.
El diversos plans parcials que es preveien, s’han demostrat d’una extensió
excessivament gran i de difícil gestió, per lo qual caldria replantejar-los, subdividint-los
en sectors més petits i més fàcilment assimilables.
L’anàlisi final d’aquesta alternativa ens fa veure que tot i ser un planejament general
força recent, la distorsió que ha comportat la recent crisi econòmica, ha modificat de
manera ostensible les necessitats d’habitatge i les previsions de creixements. Pel que
fa al sòl urbà consolidat, aquest s’ha mantingut força immutable, el que permet
aprofitar bona part del treball fet i la seva experiència de posta en pràctica de la
normativa, per actualitzar-la.
Aquesta opció resol d’una manera sobredimensionada les necessitats urbanístiques
de creixement, ja que no té en consideració l’escenari de la recent crisi econòmica i els
estudis més recents. Inclou unes previsions de creixement bastant superiors a les
necessitats de població avaluades i es fa palesa l’excés d’una previsió d’actuacions
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diferides en el temps. L’opció tampoc prioritza la regeneració del teixit existent abans
que l’ocupació de nous sòls, la qual cosa no sembla que doni un model urbanístic
mesurat i sostenible.
Per tant, no es considera adient adoptar aquesta alternativa en la seva globalitat, i es
valora que caldria replantejar-la en els aspectes abans indicats.
S’annexa el plànol de la comparació del potencial de creixement per a sòl d’activitat
econòmica industrial, respecte al actual sòl industrial consolidat a la població de
Manlleu. La zona industrial de la Coromina junt amb la del Verdaguer I, suposen una
superfície de 293.043 m2. Els nou creixement de sòl industrial d’aquesta alternativa
seria de més del 150% respecte l’actual i s’hi es comptabilitza amb el sector de la Font
de Tarrés, s’arribaria a un 200% d’augment. Aquests creixements, es consideren
excessius en el moment actual i que afectarien innecessàriament el medi natural.
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trobaríem el sòl urbà no consolidat, en segon lloc trobaríem el sòl urbanitzable
delimitat i en tercer lloc el sòl urbanitzable no delimitat. Mentre no es procedeixi a la
seva transformació , les persones propietàries d’aquesta classe de sòl tenen dret a
utilitzar, gaudir i disposar de llurs terrenys d’acord amb el règim urbanístic previst per
al sòl no urbanitzable.

Això pot permetre periodificar temporalment aquest creixement que inicialment sembla
exagerat de desenvolupar. Així es proposa de classificar com a sòl urbanitzable no
delimitat tot el sector del Fugurull situat al sud del terme municipal i una part important
del creixement per ponent de la Comella. Es tracta de dos àmbits amb unes previsions
tipològiques i d’usos diferents, el residencial pel Fugurull i el d’activitat econòmica el de
la Comella.
Les conclusions i reflexions són les mateixes que les de l’alternativa anterior, però
matisant el fet que aquesta alternativa limita lleugerament i d’una manera no tant
exagerada els creixements urbanístics, tot i que manté com a resultant el mateix model
urbanístic poc mesurat i sostenible.
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També s’annexa el plànol de la comparació del potencial de creixement per a sòl
d’activitat econòmica industrial, respecte al actual sòl industrial consolidat a la població
de Manlleu. La zona industrial de la Coromina junt amb la del Verdaguer I, suposen
una superfície de 293.043 m2. Els nou creixement de sòl industrial d’aquesta
alternativa seria d’un 130% respecte l’actual i s’hi es comptabilitza amb el sector de la
Font de Tarrés, s’arribaria a un 178% d’augment. Aquests creixements, de nou, es
consideren excessius.
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4.5 Comparativa d’ alternatives

Comparativa de creixements segons l’alternativa 2 en front a l’alternativa 4
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL NOU POUM
El nou POUM parteix dels criteris i objectius d’aquesta quarta alternativa escollida, que
s’adapta millor a les condicions socioeconòmiques del moment actual, permet establir
un planejament més contingut i estratègic pels propers anys i facilita l’adaptació als
estudis sectorials, al planejament territorial i a la legislació urbanística vigent.
Els criteris d’aquesta alternativa que conformen les línies estratègiques del nou POUM,
es descriuen a continuació.

5.1 Adequació al planejament territorial
L’important previsió de creixement que possibilita el Planejament Territorial
Comarques Centrals permet que aquesta quarta alternativa, de caràcter molt més
contingut, s’adeqüi a les determinacions que prescriu aquesta planificació territorial,
però que també s’adeqüi millor a criteris de protecció dels valors naturals i de major
sostenibilitat ambiental del territori municipal.

5.2 Adaptació a les previsions dels estudis sectorials
La supressió del pont de la Devesa a resultes de l’estudi d’inundabilitat, suposa un
important canvi pel que fa a la mobilitat prevista en l’anterior planejament. També a
partir de les estimacions d’aquest estudi caldrà incorporar les reserves per a sistemes
per tal de garantir les mesures necessàries de protecció de riscos d’inundabilitat pels
nous creixements i per al sòl urbà consolidat.
Les estimacions contingudes sobre el creixement demogràfic i sobre la necessitat
d’habitatge que es desprèn de l’estudi demogràfic, així com la quantificació del sostre
potencial residencial existent, acota i condiciona el desenvolupament que es preveu
per a la ciutat.
L’anàlisi de la mobilitat i la necessitat d’una nova estratègia transversal que se’n
desprèn per els eixos viaris nous, la problemàtica dels accessos a la zona industrial i la
necessitat de més sòl per l’activitat econòmica s’incorporen també com a criteris de
partida per al nou Pla.
Els estudis i l’anàlisi ambiental, que descriuen i posen en valor el diferents àmbits del
territori, recorden la necessitat de protecció i preservació que han d’incidir en la
formulació del model final d’aquesta alternativa de creixement.
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5.3 El sòl no urbanitzable
La intervenció que es proposa per tal de regular el sòl no urbanitzable es basa en el
principi del respecte per les preexistències, tant dels elements naturals, com des del
sistema d’assentaments i activitats que tradicionalment s’han organitzat en aquest sòl.
L’anterior POUM del 2008, ja preveia el manteniment d’aquesta organització territorial i
admetia els creixements controlats al voltant de l’antiga masia i explotació agrícola.
L’alternativa pretén mantenir i potenciar l’esquema d’organització de l'antiga masia, al
voltant de la qual s’hi troba el teixit agrari i assegurar la rendibilitat de l’explotació i la
conservació de l’entorn.
Per tal de recolzar la revitalització del teixit agrícola com a àmbit productiu, es proposa
estructurar i jerarquitzar la xarxa de camins, de manera que faciliti la mobilitat.
La diagnosi ambiental determina els espais especialment sensibles i es proposa la
seva posta en valor mitjançant la creació d’un sistema de vies verdes que relliguin el
paisatge amb el sòl urbà consolidat i el patrimoni industrial, a partir de l’eix verd del
parc del Ter.
L’actualització del catàleg dels béns d’interès natural, arquitectònic, cultural i
patrimonial en sòl no urbanitzable, també forma part d’aquesta opció.
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5.4 Límits urbans: la façana de la ciutat
Aquesta alternativa resol d’una manera acurada la trobada entre el sòl no urbanitzable
i el sòl urbà, amb la creació d’una anella verda al voltant del municipi, de manera que
aparegui una línia sinuosa que voregi la trama edificada. La irregularitat manifesta dels
actuals límits urbans, es substituirà per una línia continua i regular que uniformitzarà el
perímetre i permetrà a la ciutat obrir-se al paisatge, al riu i al seu entorn natural.
El parc del Ter ha de ser l’eix vertebrador des d’on s’iniciïn aquests recorreguts verds
que de forma polar relliguin i posin en valor, els patrimonis industrials i naturals.
Es proposa que la xarxa de camins tingui sempre una continuïtat adequada en
l’encontre amb la ciutat.
Pel que fa a l’existència d’edificacions disseminades en el límit edificat, indústries,
coberts en desús, explotacions agrícoles, etc., que es troben en continuïtat al
perímetre urbà, es proposa la seva integració en els creixements que es pretenen o en
alguns casos deixar en situació de disconformitat. Això permetrà regularitzar nuclis de
caràcter suburbà com el de la Font de Tarrés o el barraquisme de l’extrem nord del
carrer de Doña Blanca.
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5.5 El creixement urbà: el sòl residencial
La proposta d’aquesta alternativa aposta per la regeneració urbana i per fomentar les
polítiques de consolidació de la ciutat edificada. Les conclusions del anàlisi previ que
han permès determinar que existeix un potencial residencial dins l’àrea urbana actual,
fan que en aquesta opció no es tingui previsió d’un gran creixement residencial i
aquest es concentri en l’acabament de la trama urbana existent i les illes d’habitatges
perimetrals, actualment per consolidar.
Es constata en l’àrea urbana actual, una mancança en la tipologia d’habitatge
unifamiliar aïllat en forma de ciutat-jardí, que és la que prioritàriament es pretén
encabir en els nous creixements residencials. Aquesta tipologia aïllada permetrà una
trobada harmoniosa i adequada entre el sòl consolidat i el paisatge que l’envolta.
Els sectors de nou creixement es pretenen de dimensions reduïdes per tal d’adaptarlos a les necessitats de l’expansió urbana i facilitar el seu desenvolupament, i en tots
els casos, porten implícit infraestructures o elements per a l’interès general, com
execució de ronda exterior i la via verda que conformarà la façana de la ciutat i
facilitarà la mobilitat urbana, i també nous equipaments i espais lliures.
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Pel que fa els creixements en la ciutat consolidada, la proposta vol mantenir el caràcter
del lloc on s’ubiquen completant la trama urbana consolidada existent, o potenciant en
el seu cas, la seva rehabilitació.
L’ordenació del anterior planejament anulꞏlat, ja preveia regular aquest tipus de sòl a
partir de les preexistències i possibilitant la renovació urbana. L’objectiu de l’alternativa
és el de mantenir el model d’ordenació aprofitant la normativa urbanística d’aquest
planejament, incorporant els ajustos necessaris que s’han detectat durant el període
de vigència del pla, així com les modificacions puntuals de planejament aprovades o
en curs d’aprovació en el decurs de la tramitació d’aquest nou POUM.
El catàleg dels bens d’interès arquitectònic, cultural i ambiental es revisarà i
s’actualitzarà.

5.6 El creixement urbà: el sòl industrial
L’objectiu principal pel que fa al sòl industrial, és el d’ampliar i completar el sòl
industrial existent per tal de que es pugui disposar de terrenys per a aquesta activitat
econòmica. Aquesta ampliació ha de permetre solucionar la problemàtica de
l’accessibilitat de l’actual polígon de la Coromina i millorar les seves condicions.
Per tal de donar resposta a aquests objectius prioritaris es proposa un creixement
mesurat pel nord de l’actual zona de la Coromina, que permeti incorporar una ronda
nord que servirà de connexió directe amb l’enllaç de la carretera de Torelló. Es preveu
també la continuïtat per llevant amb la Ronda Matagalls, el que permetria solucionar
tota la mobilitat generada per el conjunt de la Coromina, el Verdaguer i la Font de
Tarrés, sense circular per l’interior del nucli urbà.
Aquest creixement es proposa que tingui unes àrees de desenvolupament dividides en
sectors de dimensions reduïdes per tal de poder assegurar la seva viabilitat. Cada un
d’aquests sectors, ha d’aportar una part del sistema de mobilitat general (ronda nord),
ha de solucionar temes d’infraestructura o elements per a l’interès general (bases de
laminació, via verda...) i ha d’aportar elements que ajudin a millorar la zona industrial
consolidada actual (aparcament, serveis, equipaments...).
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Un altre dels objectius prioritaris és el de completar l’actual trama industrial existent,
amb el sector de sòl urbanitzable de la zona del Verdaguer, que permetria millorar els
sistema de mobilitat interna del sector.
En la zona de la Font de Tarrés es proposa reduir l’àmbit desclassificant els terrenys
no consolidats per tal de facilitar la seva reurbanització, i relligar-ho a la trama
industrial de la Coromina, amb una millora dels accessos, aparcament i serveis
urbanístics.
Pels nous creixements industrials es proposen les tipologies que s’han detectat
deficitàries en l’anàlisi previ i es pretenen que siguin de tipologia de mitjana i gran
indústria, ja que la petita industria entre mitgeres apareix en tota la zona de la
Coromina i de la Font de Tarrés. Es preveu la tipologia de parcel.la industrial gran en
el sector de ponent (sector el Dulcet), per tal que estigui localitzada en un àmbit
concret i beneficiar-se de serveis comuns amb les indústries d’aquestes dimensions ja
existents (La Piara, Roqué, Dulcet). La seva bona comunicació vers els nous eixos
territorials de carreteres i la via fèrria pot aconseguir atraure indústries que necessitin
parcelꞏles de major dimensions.
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L’alternativa preveu també potenciar la rehabilitació dels edificis patrimonials
industrials existents al costat del riu Ter, Colònia de Ca l’Escolà, Colònia Rusiñol, El
Dulcet i preveure els possibles usos o la seva transformació. També es regularan i
s’incidirà en les industries actualment en funcionament en sòl no urbanitzable
(Castellot, Plastin,...) per tal de mantenir el seu ús i preveure la possible transformació.
Com en les altres alternatives, s’annexa el plànol de la comparació del potencial de
creixement per a sòl d’activitat econòmica industrial, respecte al actual sòl industrial
consolidat.
La zona industrial de la Coromina junt amb la del Verdaguer I, suposen una superfície
de 293.043 m2. Els nou creixement de sòl industrial d’aquesta quarta alternativa seria
d’un 100% respecte l’actual, és a dir, doblar l’actual sòl industrial, i s’hi es comptabilitza
amb el sector de la Font de Tarrés, s’arribaria a un 125% d’augment. Aquests
desenvolupaments s’adeqüen d’una manera més coherent a les previsions i permeten
uns creixements importants per a les tipologies industrials deficitàries.

MEMÒRIA ORDENACIÓ

52

Aprovació inicial

5.7 El creixement urbà: el sòl d’activitat econòmica comercial
Es proposa un qualificació específica no subsidiària dels altres usos pel sòl d’activitat
econòmica comercial. Per una banda existeix el que dóna servei d’immediatesa i de
proximitat, bàsicament concentrat en el comerç de proximitat i que ha de servir per
revitalitzar el teixit urbà consolidat. Per altre cantó una altra tipologia, la del mitjà o
gran establiment comercial, que el conformen no sols les tradicionals superfícies
comercials de supermercat, sinó també, els de vendes d’automòbils, de mobiliari,
banys i cuines, material de bricolatge, etc., que necessiten associat una zona
d’estacionament i sovint es troben recolzades a eixos viaris importants on hi fan
d’aparador. Aquestes dues tipologies d’usos comercial han de servir per potenciar la
mobilitat, el creixement i el model de ciutat que es pretén.
Pel que fa al desenvolupament comercial de petit establiment, es proposa situar-lo
recolzat els eixos verds de connexió urbana amb dos pols importants de concentració
relacionats entre ells que permetin potenciar el comerç de proximitat. La connexió de
les diferents zones a partir d’eixos cívic-socials, amb alguns vials de prioritat invertida
o zones 30 pot ajudar a establir i consolidar nous nodes d’atracció.
Els creixements comercials de mitjà i gran establiment es proposen situar-los en els
nous accessos que la vialitat territorial ha posat en valor a la ciutat per ponent i pel
nord. Es tracta d’aconseguir pols de concentració de mitjà i gran comerç fora del
centre urbà proper a les grans vies de comunicació i que aquests nous sectors de
creixement aportin elements que millorin per a l’estructura general, com pot ser amb la
ronda nord, aportació de equipaments, via verda, etc.
Aquests àmbits de desenvolupament es proposa que siguin de dimensions reduïdes
per tal de que la seva viabilitat sigui possible, de manera però que sempre siguin
creixements compactes i permetin resoldre a més la imatge de la façana perimetral de
la població.
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5.8 La mobilitat

L’existència de les noves vies d’enllaç territorial que creuen el terme municipal, C-17 i
la C-37 de nord a sud, amb el eixos Vic-Olot i Vic-Ripoll amb els nous accessos des de
la carretera de la Gleva i de la Miranda i la proximitat amb l’Eix Transversal C-25,
suposen unes noves expectatives per la mobilitat vers a ponent i al nord que en tots
els planejament anteriors no eren possibles. Aquesta quarta alternativa de l’avanç
proposa la potenciació de la mobilitat transversal com a nous sistemes de
comunicacions.
Es pretén una ronda pel nord per facilitar aquest nou esquema de mobilitat, de manera
que es solucionin els accessos a les àrees industrials actuals de manera directa des
de la mobilitat territorial. Aquests nous eixos viaris permetran rebaixar el flux de
circulació existent sobre la carretera de Manlleu a Vic tot i que no té esgotada la seva
capacitat portant. La càrrega urbanística de la nova ronda nord aniria com una
infraestructura lligada als diversos nous sectors de creixement.
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La nova mobilitat territorial que es proposa té una relació directa amb la mobilitat
urbana. La creació d’una ronda pel nord per facilitar el nou esquema de mobilitat,
permetrà completar la trama urbana eliminant els vials en “cul de sac”, eliminar el pas
dels vehicles de gran tonatge pel centre urbà, aconseguir un accés directe i zones
d’aparcament i per sistemes per al sector industrial de La Coromina, Verdaguer i Font
de Tarrés, entre altres.
El nou pont que es planteja per al creuament del riu Ter, ja no ha de ser un viaducte
territorial, sinó un pont-carrer per lligar dos barris a banda i banda del riu.
Es pretén una jerarquització de les vies urbanes teixint les vies transversals i
longitudinals, que permeti una nova mobilitat amb àrees més pacífiques, zones 30, junt
amb les noves vies verdes urbanes de caràcter cívic-social que es pretenen com a
estructuradores dels sistemes d’equipaments i espais lliures, sobre el que es
recolzarien els itineraris de bicicleta. Tot això connectat amb els recorreguts
supramunicipals, via verda perimetral i per sobre de tot, el parc del Ter.
La integració de la trama urbana a la rural amb l’estructura de camins que també es
jerarquitzarà i la passera de la Devesa amb un el gual peatonal són elements que
també contempla aquesta opció.
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Per tal de potenciar la línia ferroviària entre Barcelona-Puigcerdà, es proposa de fer
una previsió de sòl per reserva ferroviària al nord de l’estació, que pot facilitar l’aparició
futura d’una estació de mercaderies. La existència d’aquesta previsió ferroviària i la
situació estratègica de la zona on es preveu per a ubicar-hi grans industries (el Dulcet),
pot atraure a la implantació de noves activitats productives. Es tracta d’aprofitar el
potencial possible d’aquesta infraestructura de mobilitat i de potencial econòmic com a
reclam.
La nova mobilitat urbana relliga les principals vies, de manera que sempre tinguin una
continuïtat i permetin absorbir el màxim flux de trànsit. Aquests eixos defineixen unes
grans illes conformades per una trama viaria força regular. Caldria pacificar aquests
sectors, modificant els sentits de circulació i evitant el creuament d’aquestes grans
illes, alhora d’introduir la vegetació i arbrat als vials interiors per tal d’aconseguir una
millora en la qualitat urbana de les vies que no són estructuradores de la mobilitat del
municipi.

5.9 Sistema d’equipaments i espais lliures
L’existència d’una important quantitat d’equipaments i espais lliures, dispersat de
manera aleatòria per tot el nucli urbà és una de les característiques d’aquestes dues
tipologies de sistemes. Per tal de vertebrar i posar en valor tota aquesta xarxa de
serveis i espais públics, es pretén que a partir de la mobilitat amb uns vials verds de
caràcter cívic-social, es relliguin aquests sistemes urbans.
El parc del Ter, la seva reforma i ordenació ha de ser el pol a partir del qual i relligat
amb l’anella verda perimetral, permetrà organitzar les vies verdes que es proposen per
dins la trama urbana i que relaciona els equipaments entre ells. L’espai del parc ha de
permetre consolidar una zona d’equipaments esportius amb unes característiques
paisatgístiques especials per l’entorn on es troben, una zona d’equipament més
culturals-socials, més propers a la zona urbana (tram de les fàbriques de riu de
l’Albareda) i que permet relacionar equipaments i parc del Ter; la resta del parc, d’un
caràcter més paisatgístic amb l’equipament del Museu del Ter dins de la seva trama,
són un exemple de la relació entre la mobilitat i la potenciació d’aquests sistemes.
Els equipaments docents actualment estan ben distribuïts pels diversos barris de la
ciutat, així com l’illa sanitària del complex sanitària-assistencial de l’antic Hospital de
Sant Jaume. També des de la mobilitat es proposa de relacionar aquests focus
d’equipaments.
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En la zona industrial de La Coromina i Font de Tarrés és on es apareix una mancança
de reserves per a equipaments al servei de l’ús industrial característic del sector. Es
pretén que els nous creixements aportin part d’aquesta infraestructura.
El fet que un equipament bàsic com el cementiri es trobi dins l’àrea urbana i al límit de
la seva capacitat, fa que inevitablement el nou planejament general s’hagi de plantejar
la seva ampliació o buscar un nou emplaçament. Una possible opció és la de mantenir
la ubicació que preveia el POUM del 2008 en uns terrenys de propietat municipal ja
qualificats com equipament a la zona de Niubó. Aquesta opció no sembla aconsellable
en aquesta alternativa 4, ja que el creixement pel nord és molt menor i apareixen
problemes d’accés i mobilitat. Un segon emplaçament alternatiu esta situat en terrenys
propietat de l’Incasol, just al sud de la ermita de Sant Jaume. Es tracta d’una bona
ubicació, amb facilitat per l’accessibilitat i orientació excelꞏlent. Un tercer emplaçament
i en una bona situació en relació al nucli urbà es al costat del petit cementiri del Poquí
Una opció que permetria una millor accessibilitat que les altres dos anteriors.
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La possibilitat d’ampliació de l’actual cementiri en la mateixa ubicació no és possible
perquè no es poden complir les condicions de les distàncies de les zones de protecció
que determina el Reglament de policia sanitària mortuòria.
En qualsevol cas per l’especificitat d’aquests equipaments, caldrà valorar l’estudi
realitzat per la Diputació de Barcelona, sobre la capacitat i compatibilitat dels diferents
emplaçaments, abans de concretar en el POUM l’alternativa escollida.

La concreció d’un itinerari verd que s’ha anat mencionant en tots els apartats anteriors,
suposa un nou concepte de mobilitat i qualitat de vida per a la ciutat. Es tracta d’un
projecte que ha de permetre la connectivitat social i natural al voltant del municipi de
Manlleu, mitjançant la creació d’itineraris perimetrals i de connexió entre el nucli urbà i
la resta de sòl del terme municipal. L’anella verda ha d’integrar elements d’interès local
i territorial. Al llarg del recorregut ens trobarem amb espais lliures i de relació, així com
diferents elements d’interès arquitectònic i patrimonial vinculats a la ciutat.
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L’alternativa escollida inclou un esquema representatiu amb una imatge indicativa del
resultat esperat en aquesta proposta de criteris i objectius del Pla, que es mostra en la
imatge següent.

5.19 Suggeriments presentats durant el període d’informació pública de l’Avanç
de Pla.
En les jornades de participació ciutadana i durant el període d’informació pública de
l’Avanç de Pla; es van debatre els criteris i alternatives plantejades en els apartats
anteriors i es van presentar suggeriments en especial per part dels diferents grups
polítics: PDeCAT, ICV-EU i CUP.
La informació específica de les jornades s’explica en el document de retorn de la
participació ciutadana que acompanya aquest POUM, i es resumeix a continuació el
sentit dels suggeriments que fan referència als criteris i solucions generals del
planejament, i el sentit de la seva incorporació en el Pla.
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De manera general es considera que cal condicionar els nous creixements a
l’esgotament dels espais disponibles, no només pel que fa a sòl pendent de
desenvolupar sinó a nivell d’habitatges o locals buits i rehabilitables. En aquest
sentit el POUM es preveu com un pla de contenció, que prioritza completar la
trama urbana actual i acabar carrers, així com l’edificació dels buits urbans



Es considera important vetllar pel manteniment de la indústria com a activitat
econòmica d’interès per al desenvolupament futur del municipi, si bé caldria
tendir cap a activitats de tipologia innovadora i amb major valor afegit. El
POUM recull aquests suggeriments i prioritza l’activitat industrial al municipi.



Es valora positivament l’oferta d’equipaments i serveis al ciutadà existents, si
bé s’identifiquen algunes mancances que es considera que es podrien resoldre
en el POUM, especialment atenent a les previsions demogràfiques. El POUM
en aquesta línia, preveu nous equipaments en tots els nous sectors i polígons, i
en especial al nou sector d’El Fugurull, amb quasi 5 noves has. Previstes per a
equipaments.



Existeixen activitats amb una afectació molt important sobre el medi ambient.
Es considera prioritari regular i controlar aquestes activitats donada la
importància d’aquest vector en el futur desenvolupament de la ciutat. S’ha
inclòs en la normativa del POUM la regulació municipal a aquestes activitats,
tals com la reducció o descontaminació de purins, activitats que estan a més,
subjectes a la legislació sectorial corresponen



S’identifiquen diversos espais d’interès ambiental que el POUM hauria de
protegir i potenciar-ne els seus valors, fent-los compatible amb el ús social.
S’han inclòs en el POUM aquest espais, en especial l’espai de la Devesa del
Ter que s’ha reservat com a espai lliure públic.



Cal apostar per un model de mobilitat més sostenible que aposti pels
desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic en detriment del
transport privat motoritzat. El POUM incorpora una xarxa de carrils bici i la
renovació i pacificació de la xarxa viaria urbana amb voreres arbrades i creació
de passejos arbrats.



La necessitat de preveure habitatge aïllat és un tema que presenta opinions
divergents. En aquest aspecte el POUM incorpora habitatge unifamiliar aïllat,
una de les mancances tipològiques que es troba a faltar al municipi.



Pel que fa a l’activitat comercial, no hi ha un posicionament unànim en relació
al model pel qual cal apostar. Per una banda, es suggereix un model basat en
un comerç local i de proximitat, pensat per anar-hi a comprar a peu. D’altra
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banda, hi ha opinions que reclamen la implantació d’algunes grans superfícies
comercials. En aquest aspecte, el POUM aposta prioritàriament pel comerç de
proximitat, sense renunciar a grans superfícies si beneficien a un barri deficitari.


No hi ha acord en el suggeriments sobre la necessitat de preveure rondes de
circumvalꞏlació al municipi, mostrant-se opinions contraposades i, en gran part,
associades a la idoneïtat de preveure nous sòls de creixement. El POUM en
aquest cas, incorpora les Rondes exteriors per eliminar bàsicament el tràfic
pesat de camions del centre urbà, portar-lo a la perifèria i facilitar una mobilitat
més pacificada a l’àrea central
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6. LES PROPOSTES DEL PLA
6.1 Punt de partida del nou POUM-2018
El POUM anulꞏlat es va elaborar i tramitar en el decurs dels anys 2004-2008 i ha
desplegat les seves previsions durant els anys 2008-2015. Aquest interval de temps,
coincideix en el moment de l’elaboració del Pla amb una desmesurada expansió
immobiliària que va continuar amb l’eclosió d’una forta crisi econòmica que ha
desvirtuat les variables socials, demogràfiques i econòmiques que es van prendre en
consideració per la formulació 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
que justifiquen que la revisió del planejament que ara s’enceta tingui un abast
complert, en el sentit d’iniciar-se de bell antuvi des del moment inicial i no tan sols de
limitar-se a reprendre la tramitació del mateix planejament en el moment que
assenyala la sentència del TSJC, per tal de donar-hi estricte compliment.
La voluntat d’anar més enllà té la seva justificació en l’observació d’un seguit de
condicionants que metodològicament la tasca de planificació no pot negligir:
Efectivament, en el lapse de temps esmentat s’ha produït una continua evolució de la
legislació urbanística, ambiental i d’habitatge, les determinacions de la qual s’han de
recollir obligatòriament en les previsions normatives del planejament que han quedat
desfasades.
Amb posterioritat a l’aprovació definitiva del anterior planejament anulꞏlat, també s’ha
produït el desplegament del programa de planejament territorial. En especial cal
destacar els plans territorials parcials, els quals defineixen principalment la regulació
dels tres grans tipus de sistemes en què es basa la planificació territorial (espais lliures
oberts, assentaments, i d’infraestructures der mobilitat i transport) establint condicions i
prescripcions generals per al conjunt del territori que abasten.
Quant als criteris ambientals, amb posterioritat a l’aprovació del POUM s’ha transposat
a la legislació urbanística les directives europees sobre avaluació ambiental del
planejament urbanístic. D’altra banda, l’ajuntament ja disposa del preceptiu estudi
d’inundabilitat el qual ha estat informat per l’administració hidràulica. Es tracta doncs
de condicionants sobrevinguts que s’hauran de tenir en compte inevitablement en la
revisió del planejament.
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Pel que fa als condicionants socials, el POUM és en essència un projecte colꞏlectiu i a
llarg termini que afecta inevitablement les expectatives dels terrenys privats i
condiciona l’acció dels agents públics. El context i les circumstàncies del planejament
que ara es revisa són molts diferents de les que es van prendre en consideració per
formular-lo en el seu origen. Per tant, en tant que el POUM és un projecte colꞏlectiu, ja
que afecta a l’espai social d’una ciutadania que hi viu i s’hi identifica, cal facilitar la
seva participació per fer les seves aportacions a la definició d’aquest. Per tant, quan
els treballs tècnics van adquirit prou desenvolupament per formular els criteris o
objectius del pla i un avanç de la proposta d’ordenació amb possibles alternatives és
quan es va realitzar l’exposició pública de l’avanç de planejament i l’aprovació i
publicació del programa de participació ciutadana.
També cal justificar la nova revisió del planejament des del seu origen en base als
condicionants urbans. Sense negligir la fase de reconeixement, anàlisi i diagnosi com
a base de les propostes del planejament; ni la identificació dels teixits edificatoris com
a base de la qualificació del sòl, els treballs han permès reflexionar profundament
sobre el dimensionat quantitatiu i qualitatiu del planejament, sobre la seva oferta
residencial i la de sòl productiu per a l’activitat econòmica; i correlativament sobre
l’estratègia de la gestió d’aquest planejament, sobre la definició de l’urbanisme
possible a través de la delimitació de sectors (PPU, PMU) i de polígons d’actuació,
amb el necessari equilibri de beneficis i càrregues en la gestió.
La importància i abast dels condicionants jurídics, territorials, ambientals, socials i
urbans que s’han exposat; i l’evolució de les variables que composen la realitat
urbanística del municipi, com són les socioeconòmiques (demografia, atura, renda,
sectors d’activitat economia); les econòmica-financeres (capacitat econòmica del
municipi, patrimoni municipal); les físico-espacials (teixits urbans, disponibilitat de sòl,
mobilitat, habitatge, equipaments); o ambientals (aigua, residus, energia) justifiquen
que el govern municipal hagi optat per dur a terme una revisió complerta del POUM i
que aquesta no es limiti simplement a reprendre la seva tramitació administrativa amb
la incorporació de l’estudi d’inundabilitat a l’estudi ambiental estratègic com a pas previ
per a la seva aprovació inicial, tal com prescriu la sentència del TSJC. Tanmateix,
malgrat la seva transcendència, en tant que la formulació del pla d’ordenació
urbanística municipal constitueix un moment del procés històric d’evolució de la ciutat,
té com a referència inevitable el planejament anterior ja que s’hauran de tenir en
compte també els projectes i propostes que s’hagin endegat d’acord amb les
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propostes del planejament que són objecte de revisió, tal com s’ha explicat en els
apartats anteriors

6.2 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.
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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.

6.3 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.

6.4 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.
El sòl urbanitzable recull els nous sectors previstos en el Pla, per als creixements
residencials i industrials.
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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

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

Sòl urbanitzable

55,17

Sòl no urbanitzable

1.354,37

Terme Municipal

1.725,77

6.5 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.
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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.
En el quadre següent, es mostra el resum de superfícies i de nou sostre industrial que
representen els nous sectors i polígons previstos en el Pla.

Sectors i polígons industrials
Polígons Actuació Urbanística
nom
PAU
1 Font de Tarrés
PAU
2 Tole Catalana
PAU
3 Gràfiques Manlleu
PAU
4 Ronda Industrial
PAU
PAU
PAU
PAU

Ind
Ind
Ind
Ind

règim
Consolidat
No consolidat
No consolidat
No consolidat

sup (m2)
pol
80.879
25.558
14.559
56.002

5 El Verdaguer

Ind

No consolidat

53.708

7 Colònia Rusiñol

Ind

No consolidat

22.805

Ind
Ind

No consolidat
No consolidat

37.292
19.147
309.950

8 Industrial El Dulcet
21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

us

Sòl urbà Plans de Millora Urbana
Sector
nom
us
PMU
1 El Verdaguer
Ind
TOTAL
Sòl urbanitzable delimitat
Sector
nom
SUD
1 El Mas
SUD
5 Ronda Oest
SUD
6 Mas El Dulcet
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tramit

ús
Ind
Com
Ind

tramit

Sostre
Resid.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sostre
Indust. Total
93.168
11.180
6.584
14.596
25.547
14.144
17.234
15.185
0
20.168
9.440
227.246

SUP (Ha) Ed Bruta Sostre
sector
m2st/m2 industrial
2,7562
0,50
13.781,00
2,7562
13.781,00

Superf. Ed Bruta
m2
m2st/m2
120.730,00
0,70
24.878,00
0,35
80.572,00
0,50
478.130,00

Sostre
industrial
84.511,00
8.707,30
40.286,00
67915

Sostre industrial

308.942,00
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6.6 ELS NOUS CREIXEMENTS RESIDENCIALS
Es planteja en el Pla diverses estratègies per a la política residencial del municipi,
partint del objectiu de disposar d’una oferta tipològica diversificada en el municipi, que
en aquest moment es deficitària principalment en habitatge unifamiliar aïllat, i una
distribució d’aquestes tipologies repartida i equilibrada en els diferents àmbits urbans,
per a facilitar la convivència i la cohesió social.
Per una banda els creixements residencials en sòl urbanitzable, situats a la banda
nord i oest de l’àrea urbana actual i fins a la Ronda nord, son sectors de baixa densitat
que permetran completar la trama urbana en els seus àmbits i possibilitaran l’obertura
d’aquesta ronda nord perimetral.
Al sud del Ter i al costat del barri de Vistalegre, es preveu el nou sector del Fugurull,
previst per habitatges unifamiliars aïllats i habitatges de protecció pública. El
desenvolupament d’aquest sector ha de permetre disposar de parcelꞏles per a
habitatges unifamiliars aïllats, una tipologia deficitària en el municipi i que hauria de
cobrir una demanda existent que actualment es desplaça cap a emplaçaments situats
en altres municipis.
Es considera important disposar d’aquesta tipologia unifamiliar de primera residencia
dins el propi nucli urbà del municipi, per tal de poder cobrir la diversitat tipològica que
demanda la pròpia societat i que el municipi pugui donar cabuda a la mateixa, facilitant
la cohesió social dins un municipi equilibrat.
Els sectors urbanitzables residencials tenen un potencial de 414 habitatges de nova
implantació.
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En el sòl urbà, el POUM planteja diversos àmbits de sòl urbà no consolidat, siguin en
Plans de Millora Urbana o en Polígons d’actuació urbanística. Seguint el model de la
ciutat actual, que hi ha més densitat en el centre que no pas en els límits, els sectors
de millora urbana tenen edificabilitats i densitats més elevades que en els sectors
urbanitzables, i que respondran a tipologies de blocs d’habitatges plurifamiliars.
El Pla preveu plans de millora urbana en els àmbits de transformació i renovació
urbana, principalment ocupats per antigues indústries obsoletes i en desús.
En el quadre següent es mostra el resum dels nous habitatges previstos en els sectors
i polígons residencials urbans.
Nous habitatges previstos pel POUM

SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

2
3
4
7
8
9

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

PMU
PMU
PMU
PMU

2
3
4
5

La Piara
Els Rentants
Casanova d'en Boix
Serra Sió

PAU 6
PAU 9
PAU 10

Mas Roca
Pau Caballeria 1
Pau Caballeria 2

PAU 11

Santiago Rusiñol

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

Ter
Molí Muntada
Can Sanglas
Can Brocato
Passeig del Ter 1
Passeig del Ter 2
Sidney
Vista Alegre 1
Vista Alegre 2
Caserna Guardia Civil
Carrer Sant Ferran
Carrer del Vendrell
Carrer Santiago Rusiñol

12
13
14
15
16
17
18
19
20

POUM
Habitatges
117
118
67
94
9
9
75
118
14
58
81
10
13
14
20
55
26
0
0
0
14
4
37
0
0
27
14
10
30
1.035

Els diferents àmbits amb figures de gestió urbanística per a l’ús residencial, siguin
sectors urbanitzables, plans de millora o polígons d’actuació, en total representen un
potencial de 1.035 habitatges nous.
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6.7 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.
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

MEMÒRIA ORDENACIÓ

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
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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 dades del cens de 2011, que hi ha uns 1.103 habitatges buits i
314 habitatges de segona residència.

6.8 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
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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.

6.9 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.
Els principals equipament de que disposa en l’actualitat el municipi, son els següents:
Escolars:
Escola bressol municipal colors
Escola bressol municipal Els Picarols
Escola bressol Sol-Solet
Escola Casals Gràcia
Escola municipal de música
Institut Antoni Pous i Argila
Escola Pompeu Fabra
Escola Quatre Vents
Escola Puig Agut
Institut del Ter
Vedruna Manlleu
Col.legi La Salle Manlleu
Sanitaris:
Hospital Sant Jaume
Centre Assitència Primaria (CAP)
Socials-culturals:
Teatre centre Manlleu
Biblioteca municipal
Hotel d’entitats
Museu del Ter
Casa de cultura de Can Puget
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Casal civil Federica Montseny
Abastaments:
Mercat municipal
Escorxador municipal
Equipaments Esportius:
Que es descriuen en l’apartat següent
Cementiri municipal
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 i el Pla preveu un
emplaçament per a un nou cementiri al costat de l’antic cementiri d’el Poquí. Aquest
emplaçament es considera el més idoni pel seu emplaçament i accessibilitat des de
l’àrea urbana, entre els diferents emplaçaments inclosos dins l’estudi previ efectuat per
la Diputació de Barcelona per avaluar les necessitats i diferents opcions possibles.

6.10 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
En aquesta proposta del nou POUM, la superfície de sòl qualificat com a Equipament
comunitari amb ús Esportiu s’incrementa respecta a les instalꞏlacions existents i al
planejament anterior (PGOU), així com, la seva reserva s’adequa als criteris i
determinacions del Pla Director d’instalꞏlacions i equipaments esportius de Catalunya
(PIEC), i al Mapa d’Instalꞏlacions i Equipaments Esportius del municipi (MIEM)
El Pla director d’instalꞏlacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC)
El Pla Director d’Instalꞏlacions i Equipaments Esportius de Catalunya (en endavant
PIEC), és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat de
Catalunya planifica, fomenta i coordina, els equipaments que facilitin a tots els
ciutadans la pràctica fisicoesportiva i contribueixin a fomentar, divulgar i implantar
arreu de Catalunya l’esperit que aquestes pràctiques comporten .
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El PIEC estableix que els municipis com a entitats més properes a les necessitats
particulars de cada indret, concretaran i ajustaran les necessitats d’equipaments
esportius a la realitat pròpia.
El PIEC estableix unes directrius urbanístiques referides a les característiques de
l’emplaçament, a les reserves del sòl necessari, i a la integració i valoració dels
impactes de les instalꞏlacions esportives.
Per a l’emplaçament estableix els criteris per avaluar els requeriments urbanístics i les
característiques de la implantació (situació, terreny, i infraestructures necessàries)
Per a les reserves de sòl estableix uns criteris de dimensionament dels terrenys en
funció dels tipus d'instalꞏlacions, així com uns estàndards orientatius en funció del
nombre d’habitants del municipi.
Per a la integració i valoració d’impactes estableix uns criteris per a la integració dels
equipaments al seu entorn, així com uns criteris per a la valoració dels impactes
ambientals, socials, econòmics i esportius, de les instalꞏlacions que es preveuen.
El MIEM de Manlleu. Instalꞏlacions esportives existents
L’Ajuntament de Manlleu disposa del Mapa d’Instalꞏlacions i Equipaments Esportius
del Municipi (MIEM), que és el document que estableix els passos a seguir en la
planificació esportiva del municipi, i s’estructura en els apartats següents:






Anàlisi de la situació actual dels equipaments esportius existents
Anàlisi de la situació actual de les instalꞏlacions de la xarxa bàsica
Anàlisi de la situació actual de les instalꞏlacions esportives als centres docents
Concreció i justificació de nous equipaments
Priorització d’actuacions

El MIEM fa un anàlisi de l’estat de la dotació existent. La diagnosi de la dotació
esportiva existent en el moment de redacció del MIEM estableix que hi ha 1 espai
esportiu / 150 habitants, si es comptabilitzen la totalitat d’espais esportius. El nivell de
dotació pot considerar-se elevat.
Les propostes d’actuació del MIEM són:








Promoure la pràctica esportiva per a tothom
Qualificar la dotació esportiva existent
Reduir l’estacionalitat de la pràctica esportiva
Apropar l’esport a tota la població del municipi
Diversificar la pràctica esportiva
Qualificar l’esport escolar
Promoure l’esport en contacte amb la natura
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Equipaments esportius existents
Les darreres actuacions sobre les infraestructures esportives en el municipi
comprenen principalment, la consolidació de la zona esportiva del Ter, el
condicionament de sales esportives a la piscina municipal, la construcció de nous
espais esportius als centres escolars, la implementació de noves zones de lleure i de
circuits de vianants i de bicicleta al municipi.
L’Ajuntament de Manlleu ha marcat un circuit al llarg del passeig del Ter, amb l’objectiu
de promoure i potenciar una de les zones verdes amb més afluència d’esportistes de
la ciutat. El trajecte té una distància de 10 km i voreja el riu Ter.
Els equipaments esportius actuals son:
Equipaments esportius municipals:
Pavelló municipal d’esports
Camp municipal d’esports
Pista d’atletisme
Rocodrom Can Tiba-li
Skate Park
Piscina municipal
Piscina coberta municipal
Espais lúdics gent gran
Parc lúdic i de salut
Pista esportiva carrer Vilamontà
Pistes esportives escolars:
Institut Antoni Pous i Argila
Escola Pompeu Fabra
Escola Quatre Vents
Escola Puig Agut
Escola Casals Gràcia
Pista futbol sala La Salle
Superfície de sòl reservat per equipament esportiu en el POUM i en l’anterior
PGOU
La proposta del POUM manté els equipaments existents i recull les determinacions i
propostes del MIEM.
El nou Pla incorpora aquestes zones esportives dins els àmbits d’equipament
corresponent. L’anterior PGOU no establia la distinció específica per als equipaments
esportius, per lo qual no es possible establir la referència comparativa amb l’anterior
planejament.
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6.11 EQUIPAMENTS RELIGIOSOS
En aquesta proposta del nou POUM, s’ha fet un anàlisi urbanístic per donar cobertura
a les possibles necessitats de nous centres de cultes per a les diferents comunitats
religioses que conviuen al municipi.
En els apartats que es descriuen a continuació es poden veure les característiques de
la població actual, els centres de cultes existents, i les previsions tant de població com
les reserves d’espais per a nous centres de culte, en cas que es doni aquesta
necessitat.
Principals dades demogràfiques actuals
Manlleu té en una població de 20.007 habitants a final d’any 2017 (Idescat).
El fort creixement econòmic del septenni 2000-2007 i l’arribada de l’onada migratòria
extracomunitària va comportar un important repunt del creixement demogràfic. Arran
de la forta crisi econòmica que s’inicia el 2007, la població de Manlleu ha minvat en
aquests darrers anys, i manté des de l’any 2009 una lleugera davallada de població
que ha comportat una perduda d’un 3% de la població total des de l’esmentat any.

La immigració és un dels factors claus alhora d’entendre l’estructura demogràfica del
municipi donat que aquest colꞏlectiu suposa més del 20% del total de la població.
Segons dades del padró del 2017, el 20,97% dels habitants de Manlleu són d’origen
immigrant, el que suposa un total de 4.196 persones. Aquesta població també ha patit
un retrocés del 3,5 % des de l’any 2009, en què la població immigrant era de 4.345
persones (Idescat).
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Pel que fa a l’origen de la població, en el 2017 d’aquest 20,97% d’origen estranger, i
destaca principalment l’origen marroquí, ja que representen el 68,93%, amb 2.807
habitants. De la resta de nacionalitats, destaca els d’origen de Romania amb 325,
Ghana amb 263, Polònia amb 92, i Xina amb 86.
Projeccions demogràfiques
L’estudi demogràfic del Pla fa referència a les projeccions demogràfiques del 2016 al
2033 de la població de Manlleu, i en el que es contemplen tres escenaris: el baix, el
mitjà i l’alt. A l’horitzó del 2033 la població de Manlleu pot oscilꞏlar entre els 22.000
habitants en l’escenari més elevat i els 17.950 habitants en el més moderat. L’escenari
central projecta gairebé 19.200 habitants. Pel que fa a l’escenari alt presenta un
increment poblacional del 8,7% (+1.768 persones), l’escenari mitjà presenta una
reducció poblacional del -5,1% (-1.032 persones) i l’escenari baix presenta una
reducció poblacional del -11,2% (-2.275 persones).
Aquestes previsions variaran en funció de l’activació econòmica del municipi i de
l’oferta de treball que aquesta generi, i poden comportar escenaris amb variacions
importants respecta a aquestes previsions, tal com ja ha succeït en tots els inicis i
sortides d’altres períodes de crisi econòmica.
L’escenari més factible sobre el que treballa el POUM es l’escenari mitjà, que pel que
respecta als equipaments religiosos no variarà substancialment els condicionaments
demogràfics actuals.
Diversitat religiosa
En el municipi hi ha diverses comunitats religioses, producte de la diversitat
demogràfica que hi ha en el municipi. Concretament es poden localitzar 6 comunitats
religioses amb centres de culte al municipi, de les que no es disposen de dades
numèriques específiques.
Comunitat Cristiana Catòlica
Comunitat Islàmica
Testimonis cristians de Jehovà
Església evangèlica baptista de manlleu
Iglesia evangélica su mejor vida
L'Església de Déu en Crist
Aquestes comunitats religioses ja disposen de centres de culte al municipi, dels que
se’n comptabilitzen 9 Esglésies catòliques, 2 centres de la Comunitat islàmica, 1
centre de Testimonis cristians de Jehovà, 1 centre de l’Església evangèlica baptista, 1
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centre de l’Iglesia evangélica su mejor vida, 1 centre de l'Església de Déu en Crist, i un
centre del pastor Reynaldo Guerra.
Les diferents comunitats religioses bàsicament tenen un funció espiritual i doctrinal,
però també degut a la crisi econòmica dels darrers anys també desenvolupen diverses
tasques socials. Per això, algunes comunitats religioses tenen necessitat de millorar
els espais de culte. En aquest sentit, el nou POUM qualifica alguns equipaments per a
facilitar l’ús religiós, i fa compatible aquest ús en la major part de la zona urbana, per a
possibilitar aquests usos complementaris i les noves tasques socials que desenvolupin
les comunitats religioses.
Equipaments religiosos, equipaments sense ús definit i zones d’aprofitament
privat previstes en el POUM
El nou Pla qualifica com a equipaments amb ús religiós diversos centres de culte
actualment en funcionament. Així mateix, en diversos àmbits d’equipaments públics el
Pla no en determina cap ús, per tal que l’Ajuntament pugui redactar un pla especial
urbanístic per a fixar-ne aquest ús en funció de les necessitats de cada moment.
Aquest pla especial podrà determinar en aquests àmbits d’equipament, l’ús religiós en
el moment que es doni aquesta necessitat.
El POUM admet també en la major part del sòl urbà l’ús religiós, sense necessitat de
noves qualificacions. Aquestes zones d’aprofitament privat, on l’ús religiós i es previst
son: Eixample urbà (clau 2), Indústria entre mitgeres (clau 6), Indústria aïllada (clau 7),
Industria amb volumetria específica (clau 8), i Activitat econòmica (clau 9)
Conclusions en matèria d’afers religiosos
Amb les previsions anteriors i les qualificacions efectuades, es considera que el POUM
qualifica suficients espais per a donar cobertura a les diferents necessitats que puguin
tenir en el futur les diferents confessions religioses presents en el municipi de Manlleu.
En aquest sentit, el nou POUM qualifica els equipaments necessaris i admet aquest ús
religiós en la major part de l’àrea urbana, per a facilitar la pràctica religiosa i els usos
complementaris de les comunitats religioses.
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6.12 EL SÒL URBÀ RESIDENCIAL
S’expliquen a continuació els criteris que s’han seguit per tal d’ordenar les diferents
tipologies de sòl residencial. Un punt comú a totes les zones de sòl urbà residencial,
és que s’han introduït densitats màximes d’habitatges a cada una de les zones, per tal
d’ajustar-se als criteris i objectius del Pla.

6.12.1 Nucli antic (Clau 1)
Aquesta zona comprèn el nucli urbà més antic de Manlleu, ocupat per edificis a
l’entorn de Dalt Vila, Baix Vila i dels antics camins del municipi. Aquest nucli es
caracteritza pel manteniment d’una gran unitat i coherència formal per la seqüència i
agrupaments

en

què

es

troben

i

per

les

característiques

constructives

i

arquitectòniques pròpies d’un període històric passat.
El Pla preveu bàsicament el manteniment d’aquesta estructura urbana i de l’edificació
existent, i que en cas de substitució de la mateixa, la nova edificació haurà de mantenir
les característiques formals i estètiques d’aquest entorn urbà. El Pla protegeix de
manera especial els elements i edificis d’especial interès i valor arquitectònic, d’acord
amb les fitxes del catàleg de béns a protegir incorporades en aquest POUM.
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6.12.2 Eixample (Clau 2)
La zona que correspon a la Clau 2 – Eixample, és el teixit residencial majoritari a l’àrea
urbana, amb una trama viaria ortogonal i edificació compacte, que conformen sòls
ordenats en densificació urbana corresponent a un eixample regular. El Pla fa la
distinció entre diverses subclaus o subzones que corresponen a les diferents
configuracions d’aquest eixample, amb illa compacte, o altres conjunts edificatoris
procedents dels successius creixements que han conformat aquest eixample.

6.12.3 Ordenació en volumetria específica (Clau 3)
Correspon als àmbits de creixement residencial provinents de planejament derivat
aprovat anteriorment, del que el POUM en recull l’ordenació bàsica i ja desenvolupada
en la majoria dels casos, ajustant-la als criteris de restricció d’usos per l’afectació de
l’àmbit d’inundabilitat del riu Ter, en els àmbits afectats per aquest, i d’acord amb la
normativa sectorial corresponent.

6.12.4 Habitatges unifamiliars en filera (Clau 4)
Zona d’ordenació corresponent a un eixample força regular de cases adossades en
filera. El Pla estableix varies subzones en funció del moment o del planejament derivat
del qual procedeix la seva construcció, fixant les condicions específiques de
parcelꞏlació, edificació i ús, per a cada una.

6.12.5 Habitatges aïllats (Clau 5)
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar aïllada o aparellada en forma de ciutat
jardí. El Pla estableix varies subzones en funció de les condicions de parcelꞏlació, de
l’edificació i d’ús.

6.12.6 Habitatge de protecció pública (Clau HP)
Aquest sufix comprèn els solars, tinguin la clau que tinguin, i que estan destinats a la
construcció d’habitatge de protecció pública.

6.12.7 Regulació de la implantació d’usos en planta baixa
Mitjançant el POUM del 2008, es va optar per regular la implantació dels usos en les
plantes baixes dels edificis ubicats a les següents àrees: Baixa Vila, Dalt Vila, Passeig
del Ter, i els eixos següents: Passeig Sant Joan, Avinguda Roma, Avinguda Puigmal,
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Plaça dels Àlbers, Carrer Sant Jaume, Carrer Baixa Cortada, Carrer de l’Horta d’en
Font, i Carrer del Bisbe Morgades.
Aquesta regulació perseguia un triple objectiu: a les dos primeres àrees (de restricció
total i parcial d’usos diferents del comercial) es busca crear un pol d’atracció comercial
i un espai d’oci i passeig dels ciutadans de la població. A la tercera àrea (de restricció
selectiva d’usos) es busca crear un espai l’údic i de modernitat que atregui el jovent del
municipi. I finalment a la quarta àrea (restricció de l’ús residencial) es busca consolidar
uns eixos de la població dinàmics i amb una important activitat econòmica.
En el POUM que ara es proposa, aquesta regulació dels usos a la planta baixa no
s’inclou, per tal que s’estableixi a través d’una ordenança municipal 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 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:
Usos comercials en planta baixa dels edificis a les Àrees de Baix Vila i Dalt Vila:
La presència d’activitats comercials als centres o nuclis antics i/oi històrics de les
ciutats s’ha considerat tradicionalment com a un element important de la dinamització
de la vida social i econòmica d’aquestes zones, a la vegada que constitueix un
element modulador o equilibrant dels diversos usos del sòl i de les edificacions. En
aquest sentit, la implantació dels comerços als locals en plantes baixes dels edificis
d’habitatges ha esdevingut el model urbanístic propi de les ciutats mediterrànies;
model que contribueix al manteniment de l’activitat econòmica local, i a la creació
d’espais de relació i convivència.
Aquesta activitat econòmica normalment es duu a terme en format de petita empresa
familiar o unipersonal, que genera llocs de treball estables i de gran importància per
als membres de les comunitats on es desenvolupen.
Els beneficis econòmics i socials que aquest model comercial produeix justifiquen la
promoció de mesures i actuacions que assegurin la persistència i coexistència
d’aquestes

petites

empreses,

front

a

l’establiment

d’altres

tipus

d’activitats

econòmiques a les zones cèntriques de les ciutats.
En els darrers anys s’ha constatat un fet que pot suposar una amenaça per a la
subsistència del model comercial de Manlleu. Aquest fet és la implantació d’altres
activitats econòmiques de serveis, com entitats financeres, immobiliàries, empreses de
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treball temporal, etc., que mogudes per l’alt grau d’atracció que el centre ha assolit –
gràcies precisament a les activitats comercials que preexisteixen -. envaeixen aquesta
zona. Aquestes activitats es solen instalꞏlar a les plantes baixes dels edificis, provocant
tres efectes constatables:


Gràcies a una major capacitat econòmica, acaparen els locals en planta baixa
dels edificis.



Una concentració incipient d’aquest tipus d’activitats provoca –per estratègies
comercials i de mercat- un efecte crida o amplificador dels grau de
concentració, de forma que els operadors d’aquests sectors tendeixen a
concentrar-se o implantar-se a molta curta distància uns dels altres.



Trenquen la continuïtat del comerç aparador, creant zones fredes.

Aquest fenomen té un efecte molt negatiu en el comerç d’aparador, perquè no té
capacitat per poder competir amb aquests operadors en igualtat de condicions.
Per tal de defensar aquest model comercial, i de fer front a la situació abans exposada,
s’han d’impulsar accions que permetin compatibilitzar l’exercici de tot tipus d’activitats
econòmiques al centre de la ciutat, de forma que es pugui arribar a una situació
d’equilibri o convivència. En aquest sentit, és evident que un dels instruments a l’abast
dels ajuntaments és l’ordenació de la implantació d’activitats i la concessió de les
llicències oportunes. I, més concretament, la regulació dels usos urbanístics, i
l’establiment de condicions del seu desenvolupament.
En definitiva, es tracta de que l’Ajuntament defineixi un model urbanístic que permeti la
coexistència i equilibri dels usos en determinades zones de la ciutat, a través dels
instruments que l’ordenament jurídic posa al seu abast, bàsicament, adequant la
normativa urbanística de la ciutat al model de ciutat proposat.
D’aquesta manera, es proposa l’elaboració d’una regulació dels usos urbanístics que
permeti la coexistència pacífica i equilibrada dels diversos tipus d’usos, creant una
zona de concentració comercial amb poder d’atracció suficient per a constituir-se en un
motor per al comerç i el desenvolupament urbà de la zona.
Amb aquest objecte, es proposa un doble model de règim de restricció d’usos:


Restricció d’usos total: aquesta restricció operarà, dins de l’àmbit del casc
antic (Baix Vila), als carrers peatonals amb una gran tradició i vocació
comercial. En aquestes zones es requereix una protecció intensiva de l’activitat
comercial amb l’objectiu de potenciar la seva configuració com a un espai o eix
de concentració comercial, motiu pel qual es preveu que en la planta baixa dels
edificis únicament s’admetrà l’ús comercial.
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D’aquesta manera, la implantació d’usos diferents del comercial (com per
exemple, entitats financeres, bancs i caixes d’estalvis, serveis d’intermediació
immobiliària, asseguradores, empreses de treball temporal, consultoris i
despatxos professionals, locutoris, etc...) quedarà restringida a les plantes pis
dels edificis.


Restricció d’usos parcial: aquesta restricció operarà a carrers que, sense
tenir un tarannà tan eminentment comercial, també són molt cèntrics i de trànsit
peatonal (Dalt Vila), motiu pel qual s’estima convenient potenciar-hi l’ús
comercial. Aquest règim comportarà una limitació de la implantació dels usos
diferents a l’ús comercial en la planta baixa dels edificis, establint-se una
distància mínima de separació entre aquests establiments no comercials de 50
metres transitables.

Els criteris per tal de configurar aquestes àrees o zones de concentració comercial, i
per tal d’admetre determinades activitats o establiments i prohibir-ne d’altres, seran els
següents:


Afavorir la implantació d’activitats que disposin d’aparadors atractius, de
manera que afavoreixen i facin més amè el passeig dels ciutadans pel centre
urbà.



Afavorir la implantació d’activitats que tinguin un efecte d’atracció o reclam, que
presentin una demanda important entre la ciutadania.



Afavorir la implantació d’activitats que disposin d’un horari d’obertura al públic
ampli (especialment que obrin dissabtes per la tarda, quan més passegen els
ciutadans).



Afavorir la implantació de comerços de productes no lligats a un ús
professional, sinó a un ús domèstic, quotidià o d’oci.

Mitjançant aquesta regulació d’usos, també es preveu, a les zones de Dalt Vila i Baixa
Vila, l’eliminació del límit de superfície màxima dels locals destinats a ús comercial en
planta baixa dels edificis, als efectes de donar cabuda a diversos formats de comerç
(establiments d’una major envergadura) que puguin convertir-se en locomotores que
revitalitzin el comerç en trama urbana del municipi.
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Restricció de l’ús residencial en les plantes baixes dels edificis ubicats als eixos
de Passeig Sant Joan, Avinguda Roma, Avinguda Puigmal, Plaça dels Àlbers,
Carrer Sant Jaume, Carrer Baixa Cortada, Carrer de l’Horta d’en Font, i Carrer del
Bisbe Morgades.
Aquests vials i places constitueixen per la seva extensió i per la seva ubicació diversos
dels principals eixos del municipi. Es tracta, per tant, de zones cèntriques dins del
municipi, algunes molt properes al casc antic i d’altres inserides dins del propi casc
antic, a on es concentren una quantitat important de serveis.
És per aquest motiu que es vol accentuar el caràcter dinàmic d’aquests eixos afavorint
la implantació d’activitats econòmiques, de manera que es potenciïn aquestes àrees
com els principals centres de negocis del municipi.
Doncs bé, per tal d’aconseguir els objectius anteriors, i tenint en compte la tipologia
d’edificis en alguns trams d’aquestes zones, on no hi ha un predomini de l’ús
residencial en planta baixa, se estima necessari restringir precisament l’ús residencial
o d’habitatge en planta baixa per tal de consolidar la implantació d’altres usos, a més
del comercial, relacionats amb activitats econòmiques, com ara l’ús d’oficines i serveis,
hoteler, restauració, equipaments comunitaris, i industria integrada.
Restricció selectiva d’usos al Passeig del Ter.
El Passeig del Ter s’integra dins de la zona que es coneix com a Parc del Ter. Aquesta
zona s’ha anat convertint en els últims temps en un indret de reclam de la població
jove del municipi, i de visita per a les persones que venen de fora del municipi
(especialment per la presència del Museu Industrial del Ter).
Aquestes circumstàncies han posat de manifest la conveniència de potenciar aquesta
zona com a un espai lúdic d’atracció tant per a la població jove com per als visitants de
fora del municipi.
És per aquest motiu que es procedirà a admetre exclusivament, de manera selectiva,
un conjunt d’usos que afavoreixen la consecució d’aquest objectiu, com són els usos
comercials, de restauració, recreatiu, cultural, esportius, de lleure, etc...
Caràcter garantista de la restricció d’usos configurada.
Cal remarcar que el règim de restricció d’usos que es proposa és completament
garantista amb el dret de les empreses a la lliure competència, i amb el dret a la lliure
prestació de serveis dels operadors econòmics europeus a l’interior de la Comunitat
Europea, com ho acredita la introducció de diversos límits que operaran en els quatre
models de restricció:


D’una part, les restriccions es limitaran a les plantes baixes dels edificis, sense
afectar a la resta de plantes pis:
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A més, aquesta restricció no afectarà a tota la planta baixa, ni a la totalitat de
l’espai de la planta, sinó que afectarà únicament a la part de l’edificació amb
frontal al vial o plaça, i únicament fins a la meitat de la profunditat edificable
possible d’aquesta planta baixa.



D’altra banda, les restriccions no afectaran a la totalitat de les zones sobre les
quals es practicarà (Dalt Vila, Baixa Vila, Parc del Ter, i Eixos de Passeig Sant
Joan, Avinguda Roma, Avinguda Puigmal, Plaça dels Àlbers, Carrer Sant
Jaume, Carrer Baixa Cortda, Carrer de l’Horta d’en Font, i Carrer del Bisbe
Morgades), sinó que afectaran únicament i de manera selectiva a uns
determinats vials i trams, als efectes d’intentar configurar un teixit de diferents
eixos connectats que s’estengui per una part important del municipi, però
deixant sempre dins d’aquestes zones diversos carrers adjacents o annexes, o
trams, lliures de restricció.

D’aquesta manera, els operadors econòmics d’usos restringits no presents a les zones
de restricció que volguessin implantar-se dins d’aquestes zones, ho podràn fer
instalꞏlant-se a les plantes pis dels edificis restringits, o bé a les plantes baixes dels
edificis dels carrers adjacents o annexes als eixos afectats per la restricció, que també
es troben dins de les zones en qüestió. S’ha de tenir present a aquests efectes que els
carrers annexes o adjacents als eixos sobre els quals es preveu practicar la restricció
gaudeixen d’un trànsit i afluència de persones molt similar al que presenten els
restringits.
En el cas dels operadors que volguessin implantar-se en la zona de restricció parcial, a
més, podrien fer-ho a la planta baixa dels edificis ubicats dins d’aquests eixos
restringits, respectant el límit de separació mínima amb els establiments destinats a
activitats restringides.
Pel que fa específicament a la restricció d’usos diferents del comercial, cal assenyalar
que la pròpia introducció d’un doble règim de restriccions (un de restricció total, i un
altre de restricció parcial –més laxa- on es permetrà “intercalar” activitats restringides
entres les no restringides) constitueix també clarament una garantia i un límit dins
d’aquest model de restriccions.
A més, aquest model de restricció d’usos el que pretén precisament és generar més
vida urbana i una major nivell d’afluència i trànsit de persones en aquestes zones
restringides; és a dir, no només als propis eixos restringits, sinó també a totes les vies
annexes i adjacents. Per tant, el resultat final serà que tots els operadors econòmics
(presents i futurs) que exerceixin les seves activitats tant a l’interior d’aquestes zones,
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com en les àrees adjacents o annexes, seran altament beneficiats per aquesta
restricció d’usos.
D’altra banda, s’ha de matisar que aquest règim de restricció d’usos previst en cap cas
afectarà a aquelles activitats disconformes ja implantades.

6.13 Els PLANS DE MILLORA URBANA
El POUM defineix dins el sòl urbà, les zones susceptibles de renovació o transformació
urbana, i preveu la seva ordenació a traves del corresponent Pla de Millora Urbana
(PMU).
La relació de Plans de Millora Urbana fixats, 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

Els plans de millora urbana són d’iniciativa privada, i preveuen la renovació d’àmbits
urbans buits o ocupats per antigues indústries obsoletes o en desús, i a on es proposa
una remodelació de l’ordenació prevista en el anterior PGOU.
La seva delimitació ve determinada per aquests buits urbans o espais infrautilitzats
que el desenvolupament del pla de millora permetrà optimitzar per a noves
ordenacions més adequades a la trama urbana del seu entorn. Aquesta remodelació
comportarà nous usos i aprofitaments urbanístics, així com noves àrees per a espais
lliures i equipaments urbans.
Per a cada un d’aquests plans de millora urbana, es procedeix a continuació a justificar
l’objecte o finalitat de la seva delimitació, la seva inclusió dins el sòl urbà consolidat o
no consolidat, i la seva viabilitat tècnica i jurídica. La viabilitat econòmica de cada pla
de millora urbana està justificada en l’avaluació econòmica financera d’aquest POUM.
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PMU.1 – EL VERDAGUER

Es delimita el pla de millora urbana “PMU 1 – El Verdaguer” de sòl urbà no consolidat,
per la reordenació d’aquest àmbit per a usos industrials urbans, en el moment en que
es vulgui transformar la instalꞏlació agropecuària existent.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 27.562 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m²st/m²s.
Cessions:
Un mínim del 30% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 10% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors de millora urbana és del 10%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PMU.2 – LA PIARA

Es delimita el pla de millora urbana “PMU 2 – La Piara” de sòl urbà no consolidat, per
la reordenació d’aquest àmbit ocupat antigament per instalꞏlacions industrials ja
enderrocades. Es manté no obstant dins aquest àmbit una instalꞏlació industrial a ple
funcionament, que es considera compatible amb l’àmbit urbà a on està situada.
Proposta d’ordenació:
El pla fixarà l’ordenació d’aquest àmbit fent compatible el manteniment i l’ampliació si
s’escau, de l’activitat industrial existent, amb la reordenació per a usos residencials
dels àmbits obsolets. La renovació d’aquest àmbit urbà, que està afectat per la zona
de flux preferent del riu Ter, s’haurà d’adequar a les restriccions d’ús que fixa la
legislació sectorial (Reglament del domini públic hidràulic), i a les condicions que
determini l’ACA per a la seva adaptació.
El pla determinarà la configuració de l’edificació i espais lliures d’aquest àmbit, a partir
dels fronts edificables dels carrers Sant Antoni i Sant Joan. En tots els trams d’aquests
carrers de nova edificació, es preveurà en un dels costats, voreres arbrades de 3,5 m.
d’amplada mínima.
El sector incorporarà la connexió del carrer de Sant Domènech amb el carrer Sant
Antoni. Aquesta connexió serà en planta baixa i per a vianants, amb una amplada
mínima de 4 m.
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Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 13.706 m2.
Índex d’edificabilitat brut per a usos residencials: 0,55 m²st/m²s.
Índex d’edificabilitat brut per a usos industrials: 0,55 m²st/m²s.
Densitat màxima: 50 habitatges/Ha.
El sector haurà de reservar un mínim del 20% del sostre residencial per a habitatges
de protecció oficial, així com un 10% addicional per a habitatge de protecció de preu
concertat.
Cessions:
Un mínim del 20% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 5% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors de millora urbana és del 10%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PMU.3 – ELS RENTANTS

Es delimita el pla de millora urbana “PMU 3 – Els Rentants” de sòl urbà no consolidat,
per reordenar l’àmbit situat al sud del nucli de Manlleu, entre el passeig de Sant Joan i
el carrer del Bisbe Aguilar amb façana al riu Ter, i ocupat actualment per antigues
fàbriques i naus obsoletes o terrenys amb baixa ocupació.
Proposta d’ordenació:
El pla preveurà l’execució d’una nova vialitat per enllaçar el Passeig de Sant Joan amb
el carrer Bisbe Aguilar, i eliminar el tram de vial rodat del passeig del Ter situat al
costat de canal, per a convertir-lo en espai lliure per accés de vianants. Es reservarà
com a zona verda aquest sòl proper al canal Industrial per incorporar-lo al Parc del
Ter.
S’hauran de conservar la xemeneia i les turbines de Ca l’Estapé (fitxa P8 del Catàleg
de béns a protegir)
La renovació d’aquest àmbit urbà, que està afectat per la zona de flux preferent del riu
Ter, s’haurà d’adequar a les restriccions d’ús que fixa la legislació sectorial (Llei
d’aigües i Reglament del domini públic hidràulic), i a les condicions que determini
l’ACA per a la seva adaptació.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 12.394 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 1,00 m²st/m²s.
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Densitat màxima: 95 habitatges/Ha.
El sector haurà de reservar un mínim del 20% del sostre residencial per a habitatges
de protecció oficial, així com un 10% addicional per a habitatge de protecció de preu
concertat.
Cessions:
Un mínim del 35% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 20% de la superfície del sector es destinarà a nova vialitat per poder substituir
l’actual vial que discorre al costat del canal industrial.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 10%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.

PMU.4 – CASANOVA D’EN BOIX

Es delimita el pla de millora urbana “PMU 4 – Casanova d’en Boix” de sòl urbà no
consolidat, per ordenar aquest àmbit d’entrada a l’àrea urbana des de la carretera BV5222.
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Proposta d’ordenació:
El pla de millora urbana determinarà la configuració de l’edificació i espais lliures
d’aquest sector, amb la reserva de zones verdes al costat de la carretera i l’adequació
de l’ordenació a criteris de qualitat urbana que correspon a la seva posició prominent
en l’entrada d’aquesta àrea urbana.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 4.746 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,40 m²st/m²s.
Densitat màxima: 30 habitatges/Ha.
El sector haurà de reservar un mínim del 20% del sostre residencial per a habitatges
de protecció oficial, així com un 10% addicional per a habitatge de protecció de preu
concertat.
Cessions:
Un mínim del 20% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, que es
situaran en l’àmbit més proper a la rotonda existent, per ampliar la zona verda existent.
Un mínim del 18% de la superfície del sector es destinarà a vial, per tal de poder
accedir a la nova edificació des del nou vial que hauria d’enllaçar el carrer de Can
Llanes i la carretera BV5222.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 10%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PMU.5 – SERRA SIÓ

Es delimita el pla de millora urbana “PMU 5 – Serra Sió” de sòl urbà no consolidat, per
la reordenació d’aquest àmbit situat al costat del carrer Josep Serra Sió i ocupat per
unes antigues instalꞏlacions industrials a on actualment es realitzen activitats diverses.
El pla de millora urbana estableix les condicions de renovació d’aquest àmbit urbà per
a usos bàsicament residencials, en el cas d’enderroc per obsolescència d’aquestes
antigues edificacions.
Proposta d’ordenació:
El pla determinarà la configuració de l’edificació i espais lliures d’aquest sector, per a
completar la trama urbana del seu entorn residencial.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 6.116 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 1,10 m²st/m²s.
Densitat màxima: 95 habitatges/Ha.
El sector haurà de reservar un mínim del 20% del sostre residencial per a habitatges
de protecció oficial, així com un 10% addicional per a habitatge de protecció de preu
concertat.
Cessions:
Un mínim del 10% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 25% de la superfície del sector es destinarà a nova vialitat.
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Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 10%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.

6.14 Els POLÍGONS D’ACTUACIÓ D’URBANÍSTICA
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, és la següent :


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

Els polígons d’actuació urbanística, els podem diferenciar en dos grups, els de sòl urbà
consolidat, que s’han delimitat per a millorar les condicions d’urbanització i completar
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les mancances d’alguns serveis urbanístics, i els de sòl urbà no consolidat, que s’han
delimitat per tal de preveure les cessions d’espais lliures i l’obertura dels vials
corresponents.
Es descriu a continuació la justificació de la delimitació de cadascun dels polígons
d’actuació urbanística distingint-los entre els que són de sòl urbà consolidat i els de sòl
urbà no consolidat. Dels vint-i-u polígons d’actuació urbanística que delimita el POUM,
n’hi ha quatre que tenen la consideració de sòl urbà consolidat mentre la resta dels
polígons d’actuació són de sòl urbà no consolidat.
Per a cada un d’aquests polígons d’actuació urbanística, es procedeix a continuació a
justificar la seva inclusió dins un àmbit de gestió de sòl urbà consolidat o no consolidat,
l’objecte o finalitat de la seva delimitació, i la seva viabilitat tècnica, i jurídica. La
viabilitat econòmica dels PAU’s està justificada en el document d’Avaluació econòmica
i financera d’aquest POUM.

PAU.1 – FONT DE TARRÉS

Es delimita el polígon d’actuació urbanística PAU 1 – Font de Tarrés de sòl urbà
consolidat, per completar les obres de reurbanització d’aquest àmbit industrial. L’àmbit
incorpora un petit vial de pas pel servei de sanejament en el límit sud del mateix.
No es contempla la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic dins el sector, ja que la
seva finalitat és únicament la reurbanització d’un àmbit ja existent.
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El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de cooperació, i es preveu
la seva execució en el primer sexenni.

PAU.2 – TOLE CATALANA

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació urbanística “PAU 2 – Tole Catalana” de sòl urbà no
consolidat, per facilitar l’ampliació d’aquestes instalꞏlacions industrials, i executar les
obres d’acondicionament d’una bassa de laminació, necessàries per evitar els efectes
d’inundabilitat del torrent de la Teuleria que afecta aquest àmbit industrial.
El tram canalitzat existent d’aquest torrent dins la parcelꞏla industrial, s’haurà d’adaptar
a les característiques i dimensions de l’estudi hidràulic corresponent, aprovat per
l’ACA.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 25.558 m2.
Cessions de vialitat: 1.679 m2.
Cessions d’espais lliures: 7.907m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.3 – GRÀFIQUES MANLLEU

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació urbanística “PAU 3 – Gràfiques Manlleu” de sòl urbà
no consolidat, per facilitar l’ampliació d’aquestes instalꞏlacions industrials, i executar
les obres de condicionament d’una bassa de laminació, necessàries per evitar els
efectes d’inundabilitat del torrent del Perer que afecta aquest àmbit industrial.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 14.559 m2.
Sistema hidrogràfic: 2.264 m2Cessions de vialitat: 758 m2.
Cessions d’espais lliures: 6.834 m2.
El polígon comporta la cessiól corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.4 – RONDA INDUSTRIAL

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació urbanística “PAU 4 – Ronda Industrial” de sòl urbà no
consolidat, per facilitar l’obertura d’un tram de la Ronda Nord o ronda industrial, que ha
de facilitar una via d’enllaç directe dels àmbits industrials existents al nord-oest de
l’àrea urbana, fins a la carretera de Torelló BV 5224.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 56.002 m2.
Cessions de vialitat: 7.997 m2.
Cessions d’espais lliures: 1.083 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’increment d’edificabilitat.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.5 – EL VERDAGUER

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació urbanística “PAU 5 – El Verdaguer” de sòl urbà
industrial no consolidat, per l’execució de les obres d’urbanització d’aquest antic pla
parcial, que inclou l’obertura d’un tram de la Ronda Nord o ronda industrial que
facilitarà l’enllaç directe dels àmbits industrials existents al nord-oest de l’àrea urbana,
fins a la carretera de Torelló (BV 5224).
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 53.708 m2.
Cessions de vialitat: 18.985 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’increment d’edificabilitat.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.6 – MAS ROCA

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 6 – Mas Roca” de sòl urbà no consolidat, per al
desenvolupament d’aquest àmbit que ocupa l’antiga masia de Can Roca, entre el
Passeig de Sant Joan i el carrer Mossen Aulet.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 7.550 m2.
Cessions de vialitat: 649 m2.
Cessions d’espais lliures: 1.445 m2
Cessions d’equipament: 888 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.7 – COLÒNIA RUSIÑOL

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 7 – Colònia Rusiñol” de sòl urbà no consolidat,
per la regulació urbanística d’aquesta antiga colònia industrial incorporant-la dins
l’ordenació urbana. El desenvolupament del polígon resoldrà l’accessibilitat i dotarà al
sector dels serveis urbanístics necessaris pel funcionament de la seva activitat.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 22.805 m2.
Cessions de vialitat: 3.406 m2.
Cessions d’espais lliures: 1.966 m2.
Cessions d’equipaments: 362 m2.
Sistema hidrogràfic: 1.727 m2.
El polígon no comporta increment d’aprofitament urbanístic en relació a l’edificació ja
existent, i per tant no incorpora la cessió del 10% d’aprofitament a l’Ajuntament.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.8 – INDUSTRIAL EL DULCET

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació urbanística “PAU 8 – Industrial El Dulcet” de sòl urbà
no consolidat, per la regulació urbanística d’aquest antic àmbit industrial incorporant-lo
dins l’ordenació urbana, resoldre l’accessibilitat i dotar al sector dels serveis
urbanístics necessaris per aquesta activitat.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 37.292 m2.
Cessions de vialitat: 7.156 m2.
Cessions d’espais lliures: 7.700 m2.
Cessions d’equipaments: 482 m2.
Sistema hidrogràfic: 1.786 m2.
El polígon no comporta increment d’aprofitament urbanístic en relació a l’edificació ja
existent, i per tant no incorpora la cessió del 10% d’aprofitament a l’Ajuntament.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.

MEMÒRIA ORDENACIÓ

102

Aprovació inicial

PAU.9 – PAU CABALLERIA 1

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 9 – Pau Caballeria 1” de sòl urbà no consolidat,
pel desenvolupament d’aquest àmbit de forta pendent, en el canvi de nivell des del
carrer Batlle Pau Cavalleria al carrer Santiago Rosiñol.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 5.164 m2.
Cessions de vialitat: 1.472 m2.
Cessions d’espais lliures: 1.497 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.10 – PAU CABALLERIA 2

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 10 – Pau Caballeria 2” de sòl urbà no
consolidat, per possibilitar l’obertura de la continuació del carrer Batlle Pau Cavalleria, i
completar l’enllaç dels dos trams ja existents d’aquest carrer.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 9.003 m2.
Cessions de vialitat: 1.778 m2.
Cessions d’espais lliures: 39 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.11 – SANTIAGO RUSIÑOL

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 11 – Santiago Rusiñol” de sòl urbà no
consolidat, per la reordenació d’aquest àmbit amb l’obertura del carrer perpendicular al
c. Santiago Rusiñol, i que enllaçarà aquest amb el Passeig del Ter.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 5.330 m2.
Cessions de vialitat: 1.386 m2.
Cessions d’espais lliures: 468 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.12 – TER

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 12 – Ter” de sòl urbà no consolidat, per a la
reordenació d’aquest àmbit ocupat per antigues instalꞏlacions industrials i habitatges,
que ha de permetre l’ampliació del Passeig del Ter en aquest tram.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 1.657 m2.
Cessions de vialitat: 598 m2.
Cessions d’espais lliures: 385 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.13 – MOLÍ MUNTADA

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 13 – Molí Muntada” de sòl urbà no consolidat,
per la renovació urbana d’aquest àmbit situat al sud del nucli de Manlleu, entre el
carrer del Pont, el passeig del Ter i el passeig de Sant Joan
L’ordenació preveu la integració de la nova edificació a la trama urbana existent,
conservant l’edifici de Can Muntada (fitxa U36 del Catàleg de béns), i destinant com
equipament l’espai de les antigues turbines del Molí Muntada (fitxa R3 del catàleg de
béns).
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 1.894 m2.
Cessions d’equipaments: 368 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.14 – CAN SANGLAS

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 14 – Can Sanglas” de sòl urbà no consolidat,
per a la urbanització d’aquest sector amb el planejament aprovat i que disposa també
de reparcelꞏlació aprovada, amb les cessions de sistemes i d’aprofitament urbanístic a
l’Ajuntament ja efectuades.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 15.202 m2.
Sistema viari: 3.170 m2.
Espais lliures: 5.477 m2.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.15 – CAN BROCATO

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 15 – Can Brocato” de sòl urbà no consolidat,
per a la urbanització d’aquest sector amb el planejament ja aprovat i que disposa
també de reparcelꞏlació aprovada, amb les cessions de sistemes i d’aprofitament
urbanístic a l’Ajuntament ja efectuades.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 10.860 m2.
Cessions de vialitat: 797 m2.
Cessions d’espais lliures: 3.856 m2.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.16 – PASSEIG DEL TER 1

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 16 – Passeig del Ter 1” de sòl urbà no
consolidat, per la ordenació d’aquest petit àmbit residencial, facilitant l’obertura de
vialitat rodada alternativa al Passeig del Ter en aquest lloc, que passaria a tenir una
funció més destinada a passeig de vianants.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 11.069 m2.
Cessions de vialitat: 4.027 m2.
Cessions d’espais lliures: 790 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.17 – PASSEIG DEL TER 2

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 17 – Passeig del Ter 2 de sòl urbà no
consolidat, per a l’ordenació d’aquest petit àmbit amb dos parcelꞏles unifamiliars, i una
petita àrea d’espais lliures, que permetrà adequar un espai mirador sobre el Ter.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 1.696 m2.
Sistema viari: 520 m2.
Cessions d’espais lliures: 242 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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PAU.18 – SIDNEY

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 18 - Sidney” de sòl urbà no consolidat, per a la
transformació urbanística d’aquesta antiga i obsoleta zona d’equipament privat, i la
seva nova ordenació per a usos residencials. La transformació urbanística comportarà
la reserva del 30% del nou sostre residencial per a habitatges de protecció pública
Paràmetres urbanístics:
La superfície del polígon és de 2.351 m2.
Cessions de vialitat: 178 m2.
El polígon comporta la cessió corresponent al 10% de de l’aprofitament urbanístic.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.19 – VISTA ALEGRE 1

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 19 – VISTA Alegre 1” de sòl urbà consolidat,
per a la reurbanització de la vialitat d’aquest àmbit.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 13.255 m2.
Sistema viari: 3.394 m2.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.

MEMÒRIA ORDENACIÓ

113

Aprovació inicial

PAU.20 – VISTA ALEGRE 2

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 20 – VISTA Alegre 2” de sòl urbà consolidat,
per a la reurbanització de la vialitat d’aquest àmbit.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 16.927 m2.
Sistema viari: 4.512 m2.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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PAU.21 – COLÒNIA CA L’ESCOLÀ

Àmbit i usos:
Es delimita el polígon d’actuació “PAU 21 – Colònia Ca l’Escolà” de sòl urbà no
consolidat, per la regulació urbanística d’aquesta antiga colònia industrial incorporantla dins l’ordenació urbana. El desenvolupament del polígon dotarà aquest àmbit dels
serveis urbanístics necessaris per a la seva activitat.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 19.147 m2.
Cessions de vialitat: 1.042 m2.
Cessions d’espais lliures: 3.040 m2.
El polígon no comporta increment d’aprofitament urbanístic en relació a l’edificació ja
existent, i per tant no incorpora la cessió del 10% d’aprofitament a l’Ajuntament.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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6.15 SÒL URBANITZABLE
El POUM classifica com a sòl urbanitzable delimitat o no delimitat els sectors objecte
d’urbanització dins el període de vigència del Pla.
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

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 ambiental d’aquest POUM, incorpora els criteris i correccions ambientals
que han d’incorporar cada un d’ells per al seu desenvolupament:
El Pla preveu un àmbit de sòl urbanitzable no delimitat en la zona del Fugurull, que
s’ha de considerar com la possible ampliació del sector colindant. La delimitació
d’aquest sector quedarà supeditada a que estigui desenvolupat i edificat el sector
delimitat de la mateixa zona
A continuació es procedeix pels sectors urbanitzables delimitats a justificar la seva
delimitació, i la seva viabilitat tècnica i jurídica. La viabilitat econòmica de cada àmbit
de gestió està justificada en el document d’Avaluació econòmica i financera d’aquest
POUM.
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SUD.1 – EL MAS

Aquest sector urbanitzable delimitat, ja té una Pla Parcial Urbanístic que està en
tramitació, i la seva delimitació prové de l’anterior Pla General. La seva viabilitat
tècnica i jurídica està incorporat en el corresponent document del Pla Parcial.

SUD.2 – AVINGUDA PIRINEUS
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Es delimita el sector “SUD 2 – Avinguda Pirineus” de sòl urbanitzable delimitat, per
completar els àmbits residencials existents al nord-est de l’àrea urbana, que limiten
amb la zona industrial d’El Mas, i que completen el creixement de l’àrea urbana fins a
la futura Ronda Nord. El sector incorpora l’execució d’una part d’aquest vial Ronda
Nord, com a perllongació de l’Avinguda Pirineus.
Proposta d’ordenació:
La posició del vial límit o Ronda Oest es considera vinculant. Aquesta ronda s’ha de
tractar com a vial de passeig amb una vorera arbrada de 4 m. d’amplada en el costat
urbà, que ha de ser la façana final de l’àrea urbana en aquest àmbit. El vial incorporarà
també al costat d’aquesta vorera un carril bici de 1,20 m. d’amplada. El pla parcial
podrà ajustar el seu traçat incorporant les connexions viàries necessàries per tal de
donar continuïtat a la trama urbana existent.
La posició de la resta de sistemes que es grafien als plànols d’ordenació es considera
indicativa. El Pla parcial podrà ajustar la seva mida i forma, sempre que justifiqui la
funcionalitat i la qualitat urbana del conjunt de l’ordenació proposada.
El pla parcial incorporarà arbrat en un mínim del 60% de la longitud de les voreres,
amb una separació de 7 m. aproximadament entre ells. Aquesta vorera arbrada tindrà
una amplada mínima de 3,50 m. en cas que en ella transcorrin també els serveis
urbanístics.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 46.954 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,35 m²st/m²s.
Densitat màxima: 25 habitatges/Ha.
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de
protecció pública.
Cessions:
Un mínim del 12% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 10% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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SUD.3 – EL SERRALLO

Es delimita el sector “SUD 3 – El Serrallo” de sòl urbanitzable delimitat, per completar
els àmbits residencials existents al nord-oest de l’àrea urbana, amb edificació de baixa
densitat preferentment unifamiliar. El sector incorpora l’execució d’una part del vial
Ronda Oest que ha de enllaçar la trama viaria urbana, des de la carretera de Torelló
BV 5224, fins a la carretera de Sant Hipòlit BV 4608.
Proposta d’ordenació:
La posició del vial límit o Ronda Oest es considera vinculant. Aquesta ronda s’ha de
tractar com a vial de passeig amb una vorera arbrada de 4 m. d’amplada en el costat
urbà, que ha de ser la façana final de l’àrea urbana en aquest àmbit. El vial incorporarà
també al costat d’aquesta vorera un carril bici de 1,20 m. d’amplada. El pla parcial
podrà ajustar el seu traçat incorporant les connexions viàries necessàries per tal de
donar continuïtat a la trama urbana existent.
La posició de la resta de sistemes que es grafien als plànols d’ordenació es considera
indicativa. El Pla parcial podrà ajustar la seva mida i forma, justificant la funcionalitat i
qualitat urbana del conjunt de l’ordenació proposada.
El pla parcial incorporarà arbrat en un mínim del 60% de la longitud de les voreres,
amb una separació de 7 m. aproximadament entre ells. Aquesta vorera arbrada tindrà
una amplada mínima de 3,50 m. en cas que en ella transcorrin també els serveis
urbanístics.
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Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 58.850 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,35 m²st/m²s.
Densitat màxima: 20 habitatges/Ha.
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de
protecció pública.
Cessions:
Un mínim del 16% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 6% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística:
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.

SUD.4 – ALBERT DE BENET

Es delimita el sector “SUD 4 – Albert de Benet” de sòl urbanitzable delimitat, per a
possibilitar l’obertura del vial Ronda Oest que ha de enllaçar la trama viaria urbana,
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des de la rotonda existent a l’inici de l’Avinguda de Roma, fins enllaçar amb la
carretera de Torelló BV 5224.
Proposta d’ordenació:
La posició del vial límit o Ronda Oest es considera vinculant. Aquesta ronda s’ha de
tractar com a vial de passeig amb una vorera arbrada de 4 m. d’amplada en el costat
urbà, que ha de ser la façana final de l’àrea urbana en aquest àmbit. El vial incorporarà
també al costat d’aquesta vorera un carril bici de 1,20 m. d’amplada. El pla parcial
podrà ajustar el seu traçat incorporant les connexions viàries necessàries, per tal de
donar continuïtat a la trama urbana existent.
La posició de la resta de sistemes que es grafien als plànols d’ordenació es considera
indicativa. El Pla parcial podrà ajustar la seva mida i forma, justificant la funcionalitat i
qualitat urbana del conjunt de l’ordenació proposada.
El pla parcial incorporarà arbrat en un mínim del 60% de la longitud de les voreres,
amb una separació de 7 m. aproximadament entre ells. Aquesta vorera arbrada tindrà
una amplada mínima de 3,50 m. en cas que en ella transcorrin també els serveis
urbanístics.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 30.680 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,35 m²st/m²s.
Densitat màxima: 20 habitatges/Ha.
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de
protecció pública.
Cessions:
Un mínim del 12% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 10% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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SUD.5 – RONDA OEST

Es delimita el sector “SUD 5 – Ronda Oest” de sòl urbanitzable delimitat, per a
possibilitar l’obertura del vial Ronda Oest que ha de enllaçar la trama viaria urbana,
des de la rotonda existent a l’inici de l’Avinguda de Roma, fins enllaçar amb la
carretera de Torelló BV 5224.
El sector que es situa a l’inici d’aquesta Ronda Oest i colindant amb l’Avinguda de
Roma, es preveu per a usos comercials que

donarien servei a tot aquest àmbit

residencial urbà més proper a l’estació, amb manca d’oferta comercial.
Proposta d’ordenació:
La posició del vial límit o Ronda Oest es considera vinculant.El pla parcial podrà
ajustar el seu traçat incorporant les connexions viàries necessàries, per tal de donar
continuïtat a la trama urbana existent. Aquesta ronda es tractarà com a vial de passeig
amb una vorera arbrada de 4 m. d’amplada en el costat urbà, que ha de ser la façana
final de l’àrea urbana en aquest àmbit. El vial incorporarà també al costat d’aquesta
vorera un carril bici de 1,20 m. d’amplada.
La posició de la resta de sistemes que es grafien als plànols d’ordenació es considera
indicativa. El Pla parcial podrà ajustar la seva mida i forma, justificant la funcionalitat i
qualitat urbana del conjunt de l’ordenació proposada.
El pla parcial incorporarà arbrat en un mínim del 60% de la longitud de les voreres del
seu àmbit, amb una separació de 7 m. aproximadament entre ells. Aquesta vorera
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arbrada tindrà una amplada mínima de 3,50 m. en cas que en ella transcorrin també
els serveis urbanístics.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 24.640 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,35 m²st/m²s.
Cessions:
Un mínim del 16% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 8% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.

SUD.6 – MAS EL DULCET

Es delimita el sector “SUD 6 – Mas El Dulcet” de sòl urbanitzable delimitat, per tal
d’incorporar un àmbit per a usos industrials, que permeti completar l’oferta de sòl
industrial amb parcel.la gran del que no disposa el municipi. El sector comprèn els
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terrenys situats al costat sud de la carretera de Sant Hipòlit BV 4608, entre l’àmbit
industrial ja existent de La Piara i l’àrea urbana del municipi.
Proposta d’ordenació:
Es disposarà una franja d’espais lliures en el front de la carretera BV 4608. La posició
de la resta de sistemes que es grafien als plànols d’ordenació es considera indicativa.
El Pla parcial podrà ajustar la seva mida i forma, justificant la funcionalitat i qualitat
urbana del conjunt de l’ordenació proposada.
Caldrà resoldre la façana del riu Ter recuperant el camí de vora riu.
S’haurà de resoldre l’accés al sector des de la carretera BV-4608 a través d'una
rotonda que també donarà accés al PPU8.
S’incorporarà un estudi d’impacte i integració paisatgística que justificarà la seva
adequació a l’entorn, per evitar l'impacte paisatgístic.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 80.572 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m²st/m²s.
Un mínim del 15% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 5% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
Cessions:
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
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SUD.7 – EL FUGURULL

Es delimita el sector “SUD 7 – El Fugurull” de sòl urbanitzable delimitat, per incorporar
un àmbit residencial d’habitatge unifamiliar, que permeti diversificar i completar l’oferta
d’habitatge del municipi amb aquesta tipologia, que es deficitària dins l’àrea urbana. El
sector comprèn els terrenys situats al sud de Manlleu, a la riba dreta del Ter i al costat
de la carretera de Vic B-522.
El desenvolupament del sector incorpora l’execució d’una nova rotonda a la carretera
de Vic, i el vial que des d’aquesta rotonda facilita l’accés al nou pont sobre el Ter, que
ha d’enllaçar amb el carrer Josep Serra Siò.
Proposta d’ordenació:
La posició de la rotonda i el vial d’accés al nou pont sobre el Ter es considera
vinculant. El pla parcial podrà ajustar el traçat d’aquest vial, que s’haurà de tractar com
a vial de passeig i d’entrada a l’àrea urbana en aquest àmbit, amb una vorera arbrada
de 4 m. d’amplada. El vial incorporarà també al costat d’aquesta vorera un carril bici de
1,20 m. d’amplada.
El sector incorporarà una franja d’espais lliures i una amplia zona d’equipaments en el
límit amb el riu Ter, i preveurà una mínima dotació comercial per donar servei al sector
i al barri colindant de Vista Alegre
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La posició de la resta de sistemes que es grafien als plànols d’ordenació es considera
indicativa. El Pla parcial podrà ajustar la seva mida i forma, justificant la funcionalitat i
qualitat urbana del conjunt de l’ordenació proposada.
El pla parcial incorporarà arbrat en un mínim del 60% de la longitud de les voreres,
amb una separació de 7 m. aproximadament entre ells. Aquesta vorera arbrada tindrà
una amplada mínima de 3,50 m. en cas que en ella transcorrin també els serveis
urbanístics.
Paràmetres urbanístics:
La superfície del sector és de 67.432 m2.
Índex d’edificabilitat brut: 0,25 m²st/m²s per a usos residencials, i 0,02 m²st/m²s per a
usos de petit comerç o serveis.
Cessions:
Un mínim del 14% de la superfície del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim
del 18% de la superfície del sector es destinarà a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el primer sexenni.
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SUD.8 – CTRA. TORELLÓ 1

Es delimita el sector “SUD 8 – Ctra. Torelló 1” de sòl urbanitzable delimitat, per facilitar
l’obertura del vial perimetral continuació de l’Avinguda de Puigmal que permetrà evitar
el pas de vehicles pesats provinents de la Ronda Nord, per davant d’un àmbit
residencial urbà.
L’àmbit es destina bàsicament al comerç no alimentari, de mitjana superfície que té
més difícil cabuda dins la zona urbana actual.
Paràmetres urbanístics:
La superfície total del sector es de 22.267 m2.
L’índex d’edificabilitat bruta màxima per a usos comercials es de 0,55 m²st/m²s, i de
0,05 m²st/m²s per a usos residencials, que es preveuen únicament en el carrer
Avinguda Pirineus.
Cessions:
Un mínim del 12% de l’àmbit del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim del 5%
a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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SUD.9 – CTRA. TORELLÓ 2

Es delimita el sector “SUD 9 – Ctra. Torelló 2” de sòl urbanitzable delimitat, per facilitar
l’obertura del vial perimetral continuació de l’Avinguda de Puigmal que permetrà evitar
el pas de vehicles pesats provinents de la Ronda Nord, per davant d’un àmbit
residencial urbà.
L’àmbit es destina bàsicament al comerç no alimentari, de mitjana superfície que té
més difícil cabuda dins la zona urbana actual.
Paràmetres urbanístics:
La superfície total del sector es de 22.814 m2.
L’índex d’edificabilitat bruta màxima per a usos comercials es de 0,55 m²st/m²s, i de
0,05 m²st/m²s per a usos residencials, que es preveuen únicament en el carrer
Avinguda Pirineus.
Cessions:
Un mínim del 12% de l’àmbit del sector es destinarà a espais lliures, i un mínim del 5%
a equipaments públics.
Tal com estableix la legislació urbanística, la cessió d’aprofitament urbanístic a
l’administració actuant (ajuntament) en els sectors urbanitzables és del 15%.
Gestió urbanística
El sistema de gestió serà per reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, i
es preveu la seva execució en el segon sexenni.
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SUND. – EL FUGURULL

L’àmbit fixat en aquest POUM com a sòl urbanitzable no delimitat per a usos
residencials situat al oest de la carretera de Vic B-522, quedarà en reserva fins que es
determini l’oportunitat i la conveniència de la seva incorporació al desenvolupament
urbà, en funció de la necessitat de disposar de nou sòl per a usos residencials de
baixa densitat.
La seva delimitació possibilitarà ampliar l’àmbit de creixement residencial unifamiliar, a
similitud del sector adjacent ja programat.
Condicions per a la seva delimitació:
El programa d’actuació urbanística, o el pla parcial de delimitació corresponent,
justificaran la necessitat de la delimitació d’aquest sòl, a partir de que s’hagi consolidat
per l’edificació el sector adjacent, al menys amb un mínim del 50% de les parcelꞏles
privades, i en fixarà les condicions específiques, que s’hauran d’ajustar als mínims
següents:
La superfície del sector a delimitar serà com a mínim de 5 has., i haurà de garantir la
coherència amb la xarxa viària i l’estructura urbana existent S’assenyala en els plànols
normatius, una ordenació indicativa del possible sectors a delimitar.
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SUND. – LA COMELLA

L’àmbit fixat en aquest POUM com a sòl urbanitzable no delimitat per a usos
industrials situat al nord de la carretera de Vic B-522, quedarà en reserva fins que es
determini l’oportunitat i la conveniència de la seva incorporació al desenvolupament
urbà, en funció de la necessitat de disposar de nou sòl per a usos industrials de
mitjana o gran dimensió.
Condicions per a la seva delimitació:
El programa d’actuació urbanística, o el pla parcial de delimitació corresponent,
justificaran la necessitat de la delimitació d’aquest sòl, a partir de que s’hagin
desenvolupat i ocupat els sectors industrials delimitats, i/o no es disposi de sòl
industrial per alguna instal.lació específica degut a la seva gran dimensió o altres
condicions específiques que impedeixin la seva ubicació en els sectors industrials
delimitats.
La superfície del sector a delimitar serà com a mínim de 5 has., i haurà de garantir
l’accessibilitat i els serveis urbanístics necessaris per al seu desenvolupament.
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6.16 SÒL NO URBANITZABLE
La intervenció en el sòl rural del municipi de Manlleu es fa des de la voluntat de valorar
el territori no com a negatiu de la ciutat i el seu desenvolupament sinó com a suport de
l’existència i subsistència d’aquesta, en la concepció d’un hàbitat del conjunt ciutat
més territori, buscant la simbiosi entre tots dos.
El sòl no urbanitzable comprèn terrenys que es caracteritzen per les condicions
naturals i el caràcter pròpiament rural, que s’han considerat com a inadequats per al
desenvolupament urbà, ja sigui per ésser incompatibles amb llur transformació pe raó
del seu règim d’especial protecció, determinacions de plans de caire superior o per
motiu de la seva subjecció a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic;
o bé –en la seva major part- perquè es consideren inadequats per a ésser transformats
amb la finalitat de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord
amb el model adoptat pel POUM, de desenvolupament urbanístic sostenible que
defineix l’article 3 de la Llei d’urbanisme.
En aquest sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els
usos contradictoris amb l’aprofitament natural del territori.
Els objectius generals de la proposta dins el sòl no urbanitzable són:


Potenciació de la imatge global del municipi definida per: zona rural, zona
forestal de valor, zona agrícola de valor i zona d’interès ecològic i paisatgístic i
zona d’altres usos.



Definició de l’estructura bàsica de camins rurals des del punt de vista
paisatgístic i d’irrigació de tot el territori amb accés als punts d’interès com
equipaments, fonts, elements de valor històric, masies, ...



L’ordenació de l’habitatge i de les activitats agropecuàries en la zona rural:
manteniment de les edificacions existents en sòl no urbanitzable per tal d’evitar
la proliferació de demandes en aquest tipus de sòl així com la creació de futurs
nuclis de població.

Les zones que estableix el POUM són seguint els criteris del Planejament territorial, i
establint criteris de major a menor protecció, d’acord amb el valor dels sòls:


Sòl de protecció especial:
o

Riberals (Xarxa Natura 2000) (clau 20)

o

Especial valor geomorfològic (clau 21)
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o

Forestal (clau 22)

o

Agrícola de protecció especial (clau 23a)

Sòl de protecció territorial:
o

Agrícola d’interès paisatgístic (clau 23b)

o

Agrícola de potencial interès estratègic (clau 23c)

o

Agrícola amb risc d’inundació (clau 23d)

Sòl de protecció preventiva:
o

Agrícola (clau 23e)

Zona Riberals. Comprèn com a sòl de riberals els sòls rústics poblats d'espècies
arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes situats al costats de rius, rieres, i torrents.
Els paratges situats en els límits de rius, rieres, i torrents no forestals també estaran
inclosos dintre d'aquesta zona.
Zona Especial valor geomorfològic. Comprèn com a sòl de riberals els sòls rústics
els terrers calcaris de margues blaves del terme municipal, situats majoritàriament al
nord del terme per sobre de la cota 500, que són espais característics del territori, molt
erosionables, d’alt valor ambiental i paisatgístic.
Zona Forestal. Comprèn els reductes de boscos de roures dispersos pel municipi, així
com espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes relacionats. Els erms situats
en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests, i els erms
que per llurs característiques siguin adequats per a la forestació o la reforestació.
Zona Agrícola de protecció especial. Comprèn els sòls agrícoles situats dins l’àmbit
delimitat en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals com a sòl de protecció
especial.
Zona Agrícola d’interès paisatgístic. Comprèn els sòls agrícoles situats per damunt
la cota 500 o en terrenys que per la seva situació i poca contaminació per l’edificació,
conformen un paisatge significatiu i identitari del municipi, que el Pla vol preservar.
Zona Agrícola de potencial interès estratègic. Comprèn els sòls agrícoles inclosos
en el PTPCC com a sòls de protecció territorial pel seu potencial interès estratègic, en
raò de la seva óptima localització, gran connectivitat, i bona topografia, i que poden
tenir en el futur un paper estratègic en l'estructuració territorial dels assentaments, les
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activitats i les infraestructures i, en conseqüència, cal condicionar la seva possible
transformació a un reconeixement de l'interès estratègic d'aquesta.
Zona Agrícola amb risc d’inundació. Comprèn els sòls agrícoles afectats per risc
d’inundació dins la zona de flux preferent del riu Ter.
Zona Agrícola. Comprèn els sòls agrícoles situats més propers a l’àrea urbana per
dessota la cota 500m del municipi, de dimensions més grans i sense gaires marges
vegetals. Malgrat no tenir una protecció específica, el Pla els preserva de l’ocupació
urbana pel seu valor ambiental i paisatgístic en la preservació de l’equilibri ecològic del
municipi.

6.17. AGENDA DE LES ACTUACIONS DEL POUM
Tal com estableix la Llei d’urbanisme, el POUM ha d’establir una agenda, o pla
d’etapes de cada una de les actuacions que prevegi el Pla. La seva concreció està
descrita en el document de “Agenda, avaluació econòmica i financera, i informe de
sostenibilitat econòmica”.
A continuació s’enumeren els sectors, plans de millora i polígon d’actuació segons
estiguin inclosos en el pla d’etapes en el primer o en el segon sexenni.
Primer sexenni


SUD.1- EL MAS



SUD.2- AVINGUDA PIRINEUS



SUD.3- EL SERRALLO



SUD.5- RONDA OEST



SUD.6- MAS DULCET



SUD.7- EL FUGURULL



PMU.2- LA PIARA



PAU.1- FONT DE TARRÉS



PAU.2- TOLE CATALANA



PAU.3- GRÀFIQUES MANLLEU



PAU.5- EL VERDAGUER



PAU.7- COLÒNIA ROSIÑOL



PAU.8- INDUSTRIAL EL DULCET
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PAU.13- MOLÍ MUNTADA



PAU.15- CAN BROCATO



PAU.16- PASSEIG DEL TER 1



PAU.17- PASSEIG DEL TER 2



PAU.19- VISTA ALEGRE 1



PAU.20- VISTA ALEGRE 2



PAU.21- COLÒNIA CA L’ESCOLÀ

Segon sexenni


SUD.4- ALBERT DE BENET



SUD.8 – CTRA. TORELLÓ 1



SUD.9 – CTRA. TORELLÓ 2



PMU.1- EL VERDAGUER



PMU.3- ELS RENTANTS



PMU.4- CASANOVA D’EN BOIX



PMU.5- SERRA SIÓ



PAU.4- RONDA INDUSTRIAL



PAU.6- MAS ROCA



PAU.9- PAU CABALLERIA 1



PAU.10- PAU CABALLERIA 2



PAU.11- SANTIAGO RUSIÑOL



PAU.12- TER



PAU.14- CAN SANGLAS



PAU.18- SIDNEY

En el document “Agenda, avaluació econòmica i financera, i informe de sostenibilitat
econòmica” que forma part de la documentació del POUM”, s’estableix el cost
d’urbanització estimat per al desenvolupament d’aquestes actuacions, així com el cost
d’inversió que pertocaria a l’Ajuntament i la periodificació de les actuacions.
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7. COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS LEGALS
7.1 Adequació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament
urbanístic sostenible
El Pla d’ordenació urbanístic municipal s’ha desenvolupat seguin les directrius del
desenvolupament urbanístic sostenible. L’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) és el
document ambiental que, en fase d’aprovació inicial i tal i com determina la Llei
21/2013 i la Llei 16/2015, avalua ambientalment la proposta del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM d’ara en endavant) del municipi de Manlleu.
Els apartats de l’EAE els determina l’annex IV de la Llei 21/2013 i, entre d’altres,
requereix incloure un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut
de la resta de continguts establerts, i del que es reprodueix a continuació les
conclusions finals.
l’Estudi Ambiental Estratègic conclou que, a partir de l’avaluació ambiental del
POUM de Manlleu, el desenvolupament de les actuacions previstes pel Pla
impliquen el lògic impacte ambiental derivat de qualsevol procés d’urbanització, si
bé aquest impacte es considera compatible pel fet de tractar-se d’una proposta en
la que s’han tingut en compte de forma efectiva els principals requeriments
ambientals detectats a l’àmbit d’estudi, en la que es recullen les mesures
ambientals que suposaran una reducció dels possibles impactes i en el que s’ha fet
un important exercici de moderació, contenció i racionalització dels creixements
proposats en relació al planejament vigent o a l’anterior POUM anulꞏlat.
Destaca també el fet que els creixements previstos es consideren majoritàriament
compatibles amb els elements ambientalment rellevants identificats. Tot i això,
alguns sectors de desenvolupament de tipus residencial de baixa densitat porten
associats impactes ambientals sobre el consum de recursos significatius, de
manera que és imprescindible l’adopció de mesures ambientals estrictes, que la
normativa del POUM incorpora.
També cal esmentar el tractament que el nou POUM dóna al sòl no urbanitzable, en
tant que assumeix i protegeix els sòls de protecció especial que dictamina el
planejament territorial superior. A més, és destacable el fet que el Pla fa especial
incidència en la protecció de les aigües subterrànies relacionat amb la implantació
d’activitats ramaderes al municipi. Es valora positivament que la regulació del SNU
incorpora la no admissió de noves explotacions ramaderes de porcí, boví o avícoles
per raons de contaminació de les aigües subterrànies. De la mateixa manera, el Pla
obliga a l’elaboració d’Estudis d’impacte i integració paisatgística en totes aquelles
ampliacions d’explotacions agrícoles i/o edificis de serveis tècnics públics que es
puguin construir, de forma excepcional i justificada, en el sòl no urbanitzable.
Finalment, l’EAE incorpora un Programa de Vigilància Ambiental en el qual es
descriuen les mesures previstes per dur a terme el seguiment dels efectes sobre el
medi ambient derivats de l’execució del POUM, un cop aquest s’hagi aprovat
definitivament. En la proposta del Pla de Vigilància s’estableix la necessitat de dur a
terme també el seguiment del grau de compliment dels objectius ambientals i de
l’aplicació de les mesures de protecció previstes.
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Amb tot, tenint en compte els criteris de desenvolupament sostenible que el POUM
preveu d’entrada i els addicionals proposats en el present document, es conclou
que la proposta que aquest estableix s’adapta de forma adequada al Decret
Legislatiu 1/2010 i al Reglament (Decret 305/2006), així com a la legislació referida
a l’avaluació ambiental de plans i programes.

7.2 Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament que
estableixen l’art. 9 de la Llei d’urbanisme, arts. 5 i 7 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, i arts. 9bis i 9 ter del RD 638/2016, de 9 de desembre de
modificació del Reglament de Domini públic Hidràulic
El Pla s’ha redactat seguint les directrius que marca la Llei d’urbanisme per al
planejament urbanístic, el Reglament de la Llei d’urbanisme i el RD 638/2016, de 9 de
desembre de modificació del Reglament de Domini públic Hidràulic, en la preservació
dels riscs naturals i tecnològics, els riscs d’inundació, i els terrenys amb pendent
elevada. En els plànols d’ordenació i en la normativa del Pla, s’han incorporat les
limitacions d’usos i construccions que corresponen a cada una de les zones afectades
pels diferents episodis d’inundabilitat, així com per a les àrees amb riscs de
despreniments.

7.3 Adequació del POUM al Pla Territorial Parcial Comarques Centrals
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), aprovat el 16 de
setembre de 2008, té per objectiu planificar el territori de les Comarques Centrals per
tal d’articular-lo com una realitat ambientalment sostenible, econòmicament eficient i
socialment equitativa i justa, dins el marc de Catalunya.
El Pla parteix de la percepció que la realitat metropolitana barcelonina és
extraordinàriament potent i que el seu desenvolupament ha estat essencial per a la
millora de les condicions de vida del conjunt dels ciutadans de Catalunya i per a
l’evolució històrica de la nació. Així mateix, durant la segona meitat del segle passat, el
litoral català ha sofert una gran pressió urbanística, transformant els sòls.
El seu desenvolupament urbanístic del país ha comportat grans avantatges: ha donat
a Catalunya massa crítica, capacitat d’atraure inversions, un mercat laboral més
integrat, una major capacitat d’accedir als serveis, etc. Ara bé, mancada de l’oportuna
guia, la seva evolució en les darreres dècades també ha plantejat notabilíssims
problemes: la dispersió de la urbanització sobre el territori, l’esclat de les necessitats
de mobilitat, els riscos de la segregació social, etc.
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El Pla territorial es planteja, doncs, per ordenar el territori per tal d’aprofitar les
oportunitats i fer front als riscos que es deriven del procés d’urbanització de baixa
densitat, i es disposa a fer-ho impulsant un model d’urbanització que, d’acord amb els
Criteris del Programa de Planejament Territorial, propugna la compacitat física dels
assentaments, la seva complexitat funcional i la seva cohesió social.
Per tal d’avançar cap aquests objectius el pla s’estructura en tres apartats:


espais oberts



assentaments



infraestructures de mobilitat

Espais oberts
Pel que fa als espais oberts, el Pla té els següents objectius:


Garantir la diversitat del territori



Preservar-ne la matriu biofísica



Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables



Preservar el paisatge com a valor social i actiu econòmic



Moderar el consum de sòl
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El Pla territorial proposa per al municipi de Manlleu protegir de forma especial la vora
del riu Ter, amb una protecció especial. La major part del sòl no urbanitzable està
qualificat de protecció preventiva a excepció de la zona oest, on apareixen les àrees
de

protecció

agrària,

d’interès

estratègic

o

de

preservació

de

corredors

d’infraestructures.
Proposta del POUM pel sistema d’espais oberts
La proposta del POUM s’adapta als diferents nivells de protecció que estableix el
PTPCC dins el terme municipal: protecció especial, protecció territorial i protecció
preventiva, i es qualifiquen en cada cas d’acord amb la seva naturalesa,
característiques ambientals, usos i valor paisatgístic.

Sistema d’assentaments
Pel que fa al sistema d’assentaments, els Plans territorials parcials que formen el
conjunt del país, aposten per una Catalunya de caràcter polinodal. És a dir, rebutja tant
la centralització excessiva com la dispersió informe, i aposta per articular el territori
sobre el sistema de ciutats.
El Pla proposa una estratègia de Creixement potenciat per al nucli de Manlleu. El Pla
territorial estableix que el Pla director urbanístic serà el que determinarà l’àmbit màxim
d’expansió, i en absència d’aquest pla director, la Comissió territorial d’urbanisme
fixarà els mínims de sòl per a extensió urbana, i que s’haurà d’observar les limitacions
establertes per a l’estratègia de creixement moderat, que correspon al 30% de l’àrea
urbana existent.
Proposta del POUM pel sistema d’assentaments
El nou POUM estableix que les noves àrees de creixement tinguin complexitat d’usos, i
fa una forta aposta per la compleció de la trama urbana existent. El Pla també
estableix una disminució del sòl apte per urbanitzar de manera que canvia del
creixement potenciat del POUM-2008 a un desenvolupament de creixement moderat
amb el nou POUM. Aquest creixement proposat, que és inferior al que proposava el
POUM-2008 ja va ser avaluat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Comarques Centrals en l’alternativa escollida de l’Avanç de planejament.

Infraestructures de la mobilitat
I finalment, les actuacions previstes en el camp de les infraestructures de la mobilitat
responen als quatre objectius següents:
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Fer de la mobilitat un dret i no una obligació



Facilitar el transport públic mitjançant les polítiques urbanístiques



Atendre especialment la vialitat que estructura els desenvolupaments urbans



Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport ibèriques i
europees

Proposta del POUM pel sistema d’infraestructures de mobilitat
El POUM fa la reserva d’espai per a la construcció d’un vial nord, que lligarà els
polígons industrials amb les infraestructures exteriors (C-37 i C-17), traient la mobilitat
pesada del centre del municipi i deixa a punt pel dia que es vulgui continuar aquest vial
nou pel límit est de Manlleu fins a Roda de Ter i l’eix transversal C-25. El Pla territorial
preveia aquest vial però més exterior, i s’ha integrat a la trama urbana fent-lo de límit i
preservant més territori.

7.4 Estudi d’inundabilitat. Mesures de preservació en front al risc
d’inundació
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
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,
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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).
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-4.10 “Nivell cotes aigua-Q500” el nivells teòric de les cotes
d’aigua per a l’avinguda del període de retorn de 500 anys.

7.5 Adequació del planejament a les directrius de la igualtat de gènere
A la memòria social del Pla i dins l’apartat dels estudis poblacionals, es pot observar
que per a les diferents franges d’edat no hi ha variacions significatives del nombre de
persones en quant al gènere. Així doncs, al haver-hi equilibri entre els sexes, les
propostes del planejament són de caràcter general, sense un vector diferenciador per
gènere, per no haver-hi cap problemàtica detectada d’inici
El potencial d’habitatges, tant en sectors urbanitzables de creixement com en sòl urbà
de transformació, respon als criteris exposats d’un municipi compacte, complex i
integrador. Les diferents propostes del Pla, el repartiment en els diferents barris i la
dispersió en el territori de les zones verdes, equipaments i el comerç, per facilitar el
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seu apropament als diferents àmbits residencials, fan que no hi hagi una discriminació
en quant al nivell de riquesa, al nivell d’instrucció, a sexe o edat.
En el sistema viari el Pla fa una previsió específica per facilitar els recorreguts de
vianants que enllacen els diferents àmbits urbans, amb els centres docents, altres
equipaments, i amb els parcs i jardins públics, per a facilitar aquestes connexions de
vianants urbanes.
Tenint en compte l’actual realitat social, que en no poques ocasions encara mostra
que, en determinades zones urbanes, és la població femenina la que segueix
majoritàriament assumint la cura i atenció de menors, ancians i persones
discapacitades, el Pla persegueix aquesta distribució equilibrada dins el municipi dels
equipaments, serveis i espais lliures, i estableix les bases per a desenvolupar aquesta
xarxa de vials i passejos per a vianants.
Una potenciació de la xarxa per a vianants que ha de facilitar el portar els fills a
l'escola,

l’accés

als

equipaments,

als

centres

comercials

per

garantir

el

subministrament i atenció de les necessitats bàsiques de la família, o. fins i tot, als
parcs infantils. Per facilitar aquestes tasques es revela necessària la proximitat i
l’accessibilitat, per poder conciliar també amb la resta de els quefers domèstics, que
també majoritàriament, segueix encara tenint la dona que atendre en solitari.
El Pla s’ordena també a partir del criteri de prioritzar el confort i la seguretat urbana,
establint una trama urbana i unes tipologies edificatòries que donin continuïtat i
protecció urbana en els recorreguts per la ciutat, en directa relació amb la seguretat
pública i per a la prevenció d'agressions característicament dirigides contra la dona.
El Pla en definitiva assenta les bases per facilitar aquest major equilibri en la
realització de les tasques associades habitualment al gènere femení, però seran a
l’escala de treball dels diferents projectes urbans els que desenvoluparan aquestes
propostes a partir d’aquests criteris, facilitant els recorreguts i eliminant tot tipus de
barreres arquitectòniques.
Així doncs, el Pla fa una anàlisi de la situació inicial respecte al gènere, on es constata
un equilibri entre homes i dones, i adequa les propostes urbanístiques per facilitar les
tasques de cura i atenció de la gent gran, nens i persones amb mobilitat reduïda,
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facilitant aquestes funcions que realitzen majoritàriament les dones en la societat
actual, i amb l’objectiu de fomentar una major igualtat i no discriminació.
És en aquest sentit, que es considera que el POUM adequa les seves propostes per a
facilitar un major equilibri en les tasques i condicions de gènere en benefici de tota la
població, sense que en resultin discriminacions per raó de gènere.

7.6 Compliment de la directiva serveis. Justificació de les restriccions
d’usos en determinades zones.
Tal com s’explica en els apartats anteriors d’aquesta memòria, el Pla aposta pel
recolzament i la diversificació de les activitats econòmiques del municipi, facilitant les
condicions per a la seva implantació. En aquest sentit, el Pla incorpora en els diferents
àmbits urbans, tota la diversitat d’usos que poden ésser compatibles entre ells, no
restringint o discriminant usos que puguin adaptar-se d’acord amb legislació sectorial
d’activitats o de seguretat corresponent.
En els àmbits residencials centrals el Pla facilita la misticitat d’usos, incorporant tots els
usos d’activitats econòmiques i de serveis, exceptuant únicament els usos industrials
incompatibles amb l’habitatge. En especial en els edificis catalogats, i a fi de facilitar la
renovació i rehabilitació d’aquests, s’incorporan també els usos comercials i de serveis
sempre que siguin compatibles amb la preservació de les característiques i valors
d’aquesta edificació catalogada.
En els àmbits industrials, el Pla persegueix optimitzar l’ocupació del sòl i facilitar la
renovació de les activitats econòmiques, sense més limitacions que les fixades en raó
de la compatibilitat i seguretat de les àrees urbanes properes.
També en els àmbits de l’oci i activitats recreatives, s’estableixen únicament les
limitacions en raó de la compatibilitat d’aquest usos amb els usos residencials o amb
equipaments educatius o sanitaris existents.
En tots els casos aquestes limitacions d’ús per raons de compatibilitat amb els usos
residencials, s’ajusten als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació,
que estableix la directiva de serveis, i que recull l’art.9.8 Llei d’urbanisme.
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8. ELS NÚMEROS DEL POUM
Es detalla a continuació la superfície i paràmetres del sòl qualificat pel POUM,
classificats segons el seu règim urbanístic.

8.1 Resum de superfícies segons el règim de sòl
POUM'18
Sup (Ha)
Sòl
Sòl
Sòl
Sòl

urbà General
urbà en PMU
urbà en PAU
urbà

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

Sòl urbanitzable

55,17

Sòl no urbanitzable

1.354,37

Terme Municipal

1.725,77

El POUM qualifica les 316,23 has que ocupa actualment l’àrea urbana, es a dir un
18,33% de la superfície del terme municipal com a sòl urbà, i preveu per a possibilitar
el seu creixement com a sòl urbanitzable delimitat, una extensió de 47,81 has.
(2,77%), al que es podrien afegir en cas que es procedís a la seva delimitació 20,28
has. (1,17%), addicionals

8.2 SECTORS I POLÍGONS EN SÒL URBÀ
Dins el sòl urbà, el Pla estableix en els àmbits obsolets o buits urbans, els següents
sectors subjectes a un Pla de millora urbana, per a procedir a la seva reordenació:
Sòl urbà Plans de Millora Urbana
Sector
nom
PMU
PMU
PMU
PMU
PMU

1
2
3
4
5

El Verdaguer
La Piara
Els Rentants
Casanova d'en Boix
Serra Sió
TOTAL
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us
Ind
Res
Res
Res
Res

tramit

SUP (Ha) Ed Bruta
sector
m2st/m2
2,7562
0,50
1,3706
1,10
1,2394
1,00
0,4746
0,40
0,6116
1,10
0,6116

Sostre
Sostre
Habitatges
tot
residencial dens
num
13.781,00
0,00
0,00
0
15.076,60
7.538,30
55,00
75
12.394,00
12.394,00
95,00
118
1.898,40
1.898,40
30,00
14
6.727,60
6.727,60
95,00
58
6.727,60
6.727,60
265
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Els polígons d’actuació urbanística es resumeixen en el quadre següent:
Sòl urbà Polígons d'Actuació Urbanística
Polígons Actuació Urbanística
nom
PAU
1 Font de Tarrés
PAU
2 Tole Catalana
PAU
3 Gràfiques Manlleu
PAU
4 Ronda Industrial

Ind
Ind
Ind
Ind

règim
Consolidat
No consolidat
No consolidat
No consolidat

sup (m2)
pol
80.879
25.558
14.559
56.002

PAU

5 El Verdaguer

Ind

No consolidat

53.708

PAU
PAU

6 Mas Roca
7 Colònia Rusiñol

Res
Ind

No consolidat
No consolidat

7.550
22.805

us

PAU
PAU
PAU

8 Industrial El Dulcet
9 Pau Caballeria 1
10 Pau Caballeria 2

Ind
Res
Res

No consolidat
No consolidat
No consolidat

37.292
5.164
9.003

PAU

11 Santiago Rusiñol

Res

No consolidat

5.330

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Ind

No consolidat
Consolidat
No consolidat
No consolidat
No consolidat
No consolidat
No consolidat
Consolidat
Consolidat
No consolidat

1.657
1.894
15.202
10.860
11.069
1.696
2.351
13.255
16.927
19.147
290.912

Ter
Molí Muntada
Can Sanglas
Can Brocato
Passeig del Ter 1
Passeig del Ter 2
Sidney
Vista Alegre 1
Vista Alegre 2
Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Sostre
Sostre
tipologia
Resid. ndust. Tota edificatoria
0
93.168
nau filera
0
11.180
aïllada
0
6.584
nau filera
0
14.596
nau filera
0
25.547
aïllada
0
14.144
nau filera
0
17.234
aïllada
8.105
0 volum especif
0
15.185 volum especif
0
0
hab unif
0
20.168 volum especif
1.756
0
unif
1.940
0
hab filera
3.264
0
aïllada
2.070
0
hab plurif
5.546
0 volum especif
2.696
0
hab plurif
0
0
hab plurif
0
0
hab plurif
0
0 volum especif
5.001
0
hab unif
747
0
hab unif
3.360
0
hab filera
0
0
hab unif
0
0
hab unif
0
9.440 volum especif
34.485 116.314

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

8.3 SÒL URBANITZABLE DELIMITAT i NO DELIMITAT
Els nous sectors previstos com a sòl urbanitzable es resumeixen en el quadre següent:
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
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ús
Res
Ind

tramit

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

Sostre
Total
19.851,48

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

144

Aprovació inicial

8.4 Quadre justificatiu de la previsió d’ESPAIS LLIURES.
Quadre resum d'habitatges i espais lliures en polígons
Sòl urbà
Sector
nom
PAU
PAU
PAU

- Polígons d'Actuació

6 Mas Roca
9 Pau Caballeria 1
10 Pau Caballeria 2

us
Res
Res
Res

SUP (m2)
sector
7.550,00
5.164,00
9.003,00

PAU

11 Santiago Rusiñol

Res

5.330,00

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

1.657,00
1.894,00
15.202,00
10.860,00
11.069,00
1.696,00
2.351,00
13.255,00
16.927,00
101.958,00

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

Sòl urbà - Plans de Millora Urbana
Sector
nom
us
PMU 2,00 La Piara
Res
PMU 3,00 Els Rentants
Res
PMU 4,00 Casanova d'en Boix
Res
PMU 5,00 Serra Sió
Res
TOTAL
Sòl Urbanitzable Delimitat
Sector
nom
SUD
1 El Mas
SUD
2 Avinguda Pirineus
SUD
3 El Serrallo
SUD
4 Albert de Benet
SUD
5 Ronda Oest
SUD
6 Mas El Dulcet
SUD
7 El Fugurull
SUD
8 Ctra Torelló 1
SUD
9 Ctra Torelló 2
TOTAL

ús
Ind
Res
Res
Res
Com
Ind
Res
Com
Com

Sostre res. Espais lliures
tot
sup
8.105,00
0,00
1.756,00
1.497,00
1.940,00
39,00
3.264,00
2.070,00
468,00
5.546,00
2.696,00
385,00
0,00
0,00
0,00
5.477,00
0,00
3.856,00
5.001,00
790,00
747,00
242,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.485,00
12.754,00

SUP (m2)
Ed Bruta HabitatgSostre res. Espais lliures
sector
m2st/m2
dens
tot
sup
13.706,00
1,10 55,00
7.538,30
2.741,20
12.394,00
1,00 95,00
12.394,00
4.337,90
4.746,00
0,40 30,00
1.898,40
949,20
6.116,00
1,10 95,00
6.727,60
489,28
36.962,00
28.558,30
8.517,58

Sup (m2)
Ed Bruta HabitatgSostre res. Espais lliures
sector
m2st/m2
dens
tot
sup
120730,00
0,70
0
0,00
18.109,50
46954,00
0,35
25
16.433,90
5.634,48
58850,00
0,35
20
20.597,50
9.416,00
33633,00
0,35
20
11.771,55
4.035,96
24878,00
0,35
0
0,00
3.980,48
80572,00
0,50
0
0,00
12.085,80
67432,00
0,27
14
16.858,00
9.440,48
22267,00
0,60
4
1.113,35
2.672,04
22814,00
0,60
4
1.140,70
2.737,68
478.130,00
67.915,00
68.112,42
Total
130.958,30
Ratio espais lliures

89.384,00
68,25

La suma del sostre residencial inclòs dins els nous sectors urbanitzables, plans de
millora urbana o polígons d’actuació, és de 130.958,30 m2. La previsió total de
superfície d’espais lliures per a sistemes locals dins aquests nous sectors o polígons
proposats pel Pla és de 89.384 m2, el que representa 68,25 m2 de sòl d’espais lliures
per cada 100 m2 de nou sostre residencial previst en aquest POUM.
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La suma dels espais lliures de sistemes generals o locals, no inclosos dins sectors
urbanitzables, plans de millora o polígons d’actuació és de 32,70 has., que equival a
20,06 m2 d’espais lliures per cada 100 m2 del total del sostre urbà potencial del
POUM.
Potencial sostre residencial i sistema d'espais lliures
Classe de sòl
Sòl urbà

Residencial
01
02
03
04
05

Nucli Antic
Eixample
Ordenació en volumetria específica
Habitatges unifamiliars en filera
Habitatges aïllats

Parc del Ter
Parc de la Devesa
Espais lliures - Parcs i jardins urbans
TOTAL

Sostre pot

Sistema ELL

159.205
1.270.675
45.757
110.590
43.467
104.000
34.500
188.497
326.997

1.629.694
20,06 m2 ELL / 100 m2 sostre residencial

En els àmbits dels nous sectors urbanitzables i polígons d’actuació previstos dins el sòl
urbà, es preveu un ràtio superior de 68,25 m2 d’espais lliures per cada 100 m2 de nou
sostre residencial, per assolir un nivell de qualitat urbana i ambiental més adequat a la
sensibilitat i demandes actuals, d’acord amb el quadre següent.
El global dels espais lliures qualificats, i els que sorgiran del desenvolupament del
planejament, el municipi de Manlleu permetrà assolir en un futur una ràtio de 26,07 m2
d’espais lliures per cada 100 m2 de sostre residencial potencial.
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8.5 POTENCIAL RESIDENCIAL DEL POUM
Es detalla a continuació el càlcul de l’estimació del potencial d’habitatges i sostre
residencial de nova implantació qualificat en el POUM.
Potencial residencial del POUM en àmbits de gestió urbanística
Sòl urbà Polígons d'Actuació Urbanística
Polígons Actuació Urbanística
nom
us
PAU
6 Mas Roca
Res
PAU
7 Colònia Rusiñol
Ind

sup (m2)
règim
pol
total
7.550
No conso
22.805
No conso

PAU
PAU

9 Pau Caballeria 1
10 Pau Caballeria 2

Res
Res

No conso
No conso

5.164
9.003

PAU

11 Santiago Rusiñol

Res

No conso

5.330

PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

No conso
Consolida
No conso
No conso
No conso
No conso
No conso
Consolida
Consolida

1.657
1.894
15.202
10.860
11.069
1.696
2.351
13.255
16.927
124.763

Sòl urbà
Sector
nom
PMU
PMU
PMU
PMU

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

0 Habitatges
dens
num
8.105
81
0
0
0
0
1.756
10
1.940
13
3.264
14
2.070
20
5.546
55
2.696
26
0
0
0
0
0
0
5.001
14
747
4
3.360
37
0
0
0
0
274

Plans de Millora Urbana

2
3
4
5

La Piara
Els Rentants
Casanova d'en Boix
Serra Sió

Sòl Urbanitzable Delimitat
Sector
nom
SUD
2 Avinguda Pirineus
SUD
3 El Serrallo
SUD
4 Albert de Benet
SUD
7 El Fugurull
SUD
8 Ctra Torelló 1
SUD
9 Ctra Torelló 2
TOTAL

Res
Res
Res
Res

ús
Res
Res
Res
Res
Com
Com

13.706
12.394
4.746
6.116
36.962

tramit

7.538
12.394
1.898
6.728

55,00
95,00
30,00
95,00

75
118
14
58
265

Sup (m2)
Ed Bruta
Habitatges
computable m2st/m2
dens
num
46.954,00
0,35
25,00
117
58.850,00
0,35
20,00
118
33.633,00
0,35
20,00
67
67.432,00
0,27
14,00
94
22.267,00
0,60
4,00
9
22.814,00
0,60
4,00
9
251.950,00
415
Total POUM

954

El POUM preveu un increment de 954 habitatges nous dins sectors urbanitzables
delimitats, plans de millora urbana o polígons de sòl urbà no consolidat.
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8.6 RESERVES PER A HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
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

El POUM preveu 1.036 habitatges de nova implantació, dels quals i d’acord amb la
legislació vigent, ha de reservar un mínim del 30% per a habitatges de protecció
pública. El POUM en reserva un mínim de 432 habitatges per aquesta finalitat.
En aquesta quantificació no es tenen en compte els solars ja qualificats per a
habitatges de protecció oficial en el planejament derivat aprovat anteriorment.
Tots els sectors urbanitzables delimitats i tots els plans de millora urbana que tenen
usos residencials, tenen l’obligació de fer reserves per habitatges de protecció pública,
en una quantitat mínima del 30% del sostre. I d’aquest 30% estarà format per un 20%
del sostre residencial per a habitatges de protecció oficial, i un 10% addicional per a
habitatges de protecció de preu concertat.
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Pel que fa als polígons d’actuació urbanística es preveu en el PAU 6 Mas Roca, el
PAU 11 Santiago Rusiñol, el PAU 12 Ter, i el PAU 18 Sidney, reserves per a habitatge
de protecció pública, del 30% del total sostre residencial.
En el PAU 9 Pau Caballeria 1, el PAU 10 Pau Caballeria 2, el PAU 16 Passeig del Ter
1, el PAU 17 Passeig del Ter 2, no es preveu reserves per a habitatge de protecció
pública dins d’aquests polígons atès que la tipologia edificatòria no es considera adient
per a ubicar-hi habitatges d’aquesta tipologia.
El PAU 13 Molí Muntada, el PAU 14 Can Sanglas, el PAU 15 Can Brocato són àmbits
ya consolidats, amb les reserves i cessions realitzades, i només és manté el polígon
per tal de finalitzar la urbanització, i per tant, a efectes d’aquest POUM no s’ha produït
sostre de nova implantació.
Pel que fa al PAU 19 Vistalegre 1 i el PAU 20 Vistalegre 2, es delimita el polígon per a
facilitar la seva reurbanització, i tampoc no hi ha sostre de nova implantació.
El Pla incorpora la qualificació de quatre finques per a la construcció d’habitatges de
protecció pública dins el sòl urbà consolidat, en el Carrer Santiago Rusiñol, c./ del
Vendrell, c./ Sant Ferran, i en l’antiga caserna de la Guardia Civil.
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9.- INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
9.1.- Estudi del sistema d’abastament d’aigua
9.1.1. Introducció i objectiu de l’estudi
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Manlleu es redacta aquest estudi
que té per objectiu avaluar el sistema d’abastament d’aigua potable de Manlleu, tenint
en compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou
POUM.
El document s’ha redactat a partir de Pla Director del servei municipal d’abastament
d’aigua potable redactat pels serveis tècnics de Sorea i per la informació facilitada pels
serveis tècnics del mateix Ajuntament.
9.1.2. Antecedents
El servei d’abastament d’aigua potable és de titularitat municipal, i la gestió és duta
a terme per l’empresa de serveis SOREA.
Des del maig de 2017 el subministrament d’Aigua potable es realitza a partir de la
E.T.A.P. Osona Sud gestionada per aigües de Osona S.A. En aquesta E.T.A.P. s’hi
tracte aigua de la captació del riu Ter.
9.1.3. Situació actual
Captacions
El municipi de Manlleu, actualment, s’abasteix de l’Estació de Tractament d’Aigua
Potable d’Osona Sud gestionada per aigües de Osona S.A.
L’ETAP està situada en el mateix municipi, a la zona d’El Gelabert

Es tracte d’una E.T.A.P. que abasteix els municipis de Manlleu, Roda de Ter,
l'Esquirol, les Masies de Roda, Tavèrnoles, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta,
Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Malla, Taradell, Tona, Seva, Balenyà, el Brull,
Centelles, Sant Martí de Centelles i Aiguafreda a partir de la captació del Ter.
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La captació del riu Ter està formada per quatre bombes, tres per un cabdal de 220
m3/h i una bomba de 600 m3/h. Aquesta aigua es transportada per una canonada de
fosa de diàmetre 350 mm fins a la ETAP.
Una vegada tractada l’aigua es distribueix als diferents municipis mitjançant una
xarxa en alta formada per tubs de fosa i dos dipòsits d’elevació, l’anomenat dipòsit
Sant Marc situat a una cota de 534 m i 2.500 m3 de capacitat i l’anomenat dipòsit
Montrodon situat a una cota de 619 m, amb una mateixa capacitat de 2.500 m3.
S’adjunta l’esquema d’aquesta captació i distribució:

Font: Pla Director del sistema d’abastament d’aigua - Manlleu
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Recursos totals
Es pot considerar que els recursos utilitzats pel subministrament d’aigua en el
municipi de Manlleu són de la E.T.A.P. Osona Sud. El consum dels últims anys es
mostra a la tabla següent:
Mes
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

2015
2016
2017
105612 109621 113234
96076
105068 100695
105766 109152 122860
105130 111849 109122
115109 125355 118459
116356 122393 126264
148107 131184 136641
122290 126885 122800
110197 115498 121914
106818 111876 119834
104910 105728 120923
106650 110957 116828
1343021 1385566 1429574
Font: Companyia d’aigües Sorea

Dipòsits del sistema
Manlleu disposa de 4 dipòsits situats en dos emplaçament, Can Titella i Can
Codony. La capacitat d’aquests dipòsits es la següent:
DIPÒSITS

VOLUMS (m3)
3

3

3

3

Dipòsits de Can Titella

1.000m + 2.000m

Dipòsits de Can Codony

1.000m + 2.000m

Font: serveis Pla director

Dipòsits de Can Titella
Es tracta de dos dipòsits, un de 1.000m³ i l’altre de 2.000m³ de capacitat. Aquests
dipòsits reben l’aigua des de l’ETAP d’Osona Sud, que es clora mitjançant l’addició
d’hipoclorit sòdic i es distribueix a la xarxa del “sector de baix” de Manlleu a través
d’una canonada distribució de Fibrociment DN350mm. A la sortida d’aquests dipòsits
es troba ubicat un bombament que subministra aigua als dipòsits de Can Codony.
Dipòsits de Can Codony
Es tracta de dos dipòsits amb la mateixa capacitat que els anteriors, l’un de 1.000m³
i l’altre de 2.000 m³ de capacitat. Aquests dipòsits reben l’aigua des dels dipòsits de
Can Titella, que es clora mitjançant l’addició d’hipoclorit sòdic i es distribueix a la xarxa
del “sector de dalt”de Manlleu a través d’una canonada de distribució de Fibrociment
DN350mm.

9.1.4. Previsió del creixement dels cabals d’abastament
Cabals actuals
El consum d’aigua del municipi de Manlleu ha anat augmentant paulatinament en
els darrers anys, fins arribar a l’any 2017 a un consum anual de 1.429.574 m3.
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Previsió de creixement urbanístic
L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de
creixement proposats en aquest planejament i considerant una dimensió mitjana de la
llar de 2,72 habitants per habitatge, obtinguda de les estadístiques del darrer cens de
l’any 2001 de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagin un augment de
974 habitatges dins els nous sectors o polígons.
A la taula següent es resumeixen les dades de previsions de creixement.
Poligon d'actuació
Sòl urbà
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Pla de Millora urbana
Sòl urbà
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL
Pla Parcial
Sòl urbanitzable

SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull
TOTAL

TOTAL
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Increment municipi
Industrial
Residencial
Nº Habitatges hab/habitatge
Habitants
Hectàrees
CONSOLIDAT
2.72
0
2.56
1.46
4.92
5.37
81
2.72
220
1
2.72
3
0.00
0.00
10
2.72
27
27
2.72
73
75
2.72
204
26
2.72
71
CONSOLIDAT
2.72
0
2.72
0
14
2.72
38
4
2.72
11
0.32
CONSOLIDAT
CONSOLIDAT
2.72
0
238
647
14.62

Increment municipi
Residencial
Industrial
Habitants
Hectàrees
Nº Habitatges hab/habitatge
2.76
75
2.72
204
118
2.72
321
14
2.72
38
58
2.72
158
265
721
2.76
Increment municipi
Residencial
Industrial
Nº Habitatges hab/habitatge
Habitants
Hectàrees
12.07
117
2.72
318
118
2.72
321
61
2.72
166

Comercial
Hectàrees

0.00

Comercial
Hectàrees

0.00

Comercial
Hectàrees

2.46
8.06
94
81
471

974.00

2.72
2.72

256
220
1,281

20.13

2.46

2,649

37.51

2.46
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Estudi de les necessitats futures
Es defineixen tres tipus de cabals d’us diari o comú:
Consum residencial
Consum industrial
Consum comercial
Seguint les recomanacions fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua es preveu que
les dotacions de consum d’aigua en el municipi siguin les següents:
Dies de consum a
l'any
10,96 m3/Ha/dia
365 dies
0,25 m3/hab/dia
365 dies
8,50 m3/Ha/dia
365 dies
2,72 hab./Ha
2.40

DOTACIONS
Industrial (10.960 l/Ha/dia)
Consum domèstic (250 l/hab/dia)
Comercial (8.500 l/Ha/dia)
Densitat residencial
Coef. Punta domèstic / comercial (Cp)

Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions previstes en
l’apartat anterior, s’obté l’increment màxim anual de consum suposant el total
desenvolupament del POUM.
A la taula següent es mostra l’augment de consum previst en cada sector.
Poligon d'actuació
Sòl urbà
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Pla de Millora
Urbana
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL

Pla Parcial
Sól Urbanitzable
SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull
TOTAL

TOTAL
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Residencial
(m3/dia)

55.08
0.68
6.80
18.36
51.00
17.68

9.52
2.72

161.84

Increment de consum mig
Increment de consum punta
Residencial Industrial
Comercial
TOTAL
Industrial
Comercial
(m3/dia)
(m3/any)
(m3/dia)
(m3/dia)
(m3/h)
CONSOLIDAT
0.00
28.01
10,224.22
28.01
0.00
2.80
15.96
5,824.18
15.96
0.00
1.60
53.93
19,685.19
53.93
0.00
5.39
58.86
21,485.35
58.86
0.00
5.89
55.08
20,104.20
5.51
0.00
0.68
248.20
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.80
2,482.00
0.68
0.00
18.36
6,701.40
1.84
0.00
51.00
18,615.00
5.10
0.00
17.68
6,453.20
1.77
0.00
CONSOLIDAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.52
3,474.80
0.95
0.00
2.72
992.80
0.27
0.00
3.48
1,270.07
3.48
0.00
0.35
CONSOLIDAT
0.00
CONSOLIDAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.24
322.08
117,560.61
16.18
16.02

51.00
80.24
9.52
39.44
180.20

Increment de consum mig
Increment de consum punta
Residencial Industrial
Comercial
Industrial
Comercial
TOTAL
(m3/dia)
(m3/any)
(m3/dia)
(m3/dia)
(m3/h)
11,041.10
30.25
30.25
3.02
18,615.00
51.00
5.10
0.00
29,287.60
80.24
8.02
0.00
3,474.80
9.52
0.95
0.00
14,395.60
39.44
3.94
0.00
30.25
0.00
210.45
76,814.10
18.02
3.02

Residencial
(m3/dia)
0.00
79.56
80.24
41.48
0.00
0.00
63.92
55.08
320.28

Increment de consum mig
Increment de consum punta
Residencial Industrial
Comercial
TOTAL
Industrial
Comercial
(m3/dia)
(m3/any)
(m3/dia)
(m3/dia)
(m3/h)
132.29
132.29
48,284.83
0.00
13.23
79.56
29,039.40
7.96
0.00
80.24
29,287.60
8.02
0.00
41.48
15,140.20
4.15
0.00
20.91
20.91
7,632.15
0.00
0.00
2.09
88.34
88.34
32,243.22
0.00
8.83
63.92
23,330.80
6.39
0.00
55.08
20,104.20
5.51
0.00
0.00
220.62
20.91
561.81
205,062.40
32.03
2.09

Residencial
(m3/dia)

662.32

411.12

20.91

1,094.35

399,437.11

66.23

19.05

2.09

TOTAL
0.00
2.80
1.60
5.39
5.89
5.51
0.07
0.00
0.68
1.84
5.10
1.77
0.00
0.00
0.00
0.95
0.27
0.35
0.00
0.00
0.00
32.21

TOTAL
3.02
5.10
8.02
0.95
3.94
21.04

TOTAL
13.23
7.96
8.02
4.15
2.09
8.83
6.39
5.51
56.18

109.43
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El consum d’aigua a conseqüència de les propostes de creixement del POUM pot
arribar fins a 399.437,11 m³/any (1.094,35 m3/dia), que sumat amb el consum actual
suposarà un consum màxim de 1.829.011,11 m³/any (5.010,99 m3/dia) la qual cosa
suposa un creixement relatiu del 27,94 % respecte la situació actual.
La suma del consum actual més la previsió d’increment de consum màxim tenint en
compte les propostes del nou planejament s’especifica a la taula resum següent:
ACTUAL

Any
1.429.574 m3/any

Diari
3.916,64 m3/dia

INCREMENT

Any
399.437,11 m3/any

Diari
1.094,35 m3/dia

FUTUR

Any
1.829.011,11 m3/any

Diari
5.010,99 m3/dia

Exigències de la normativa contra-incendis
D’acord amb el codi tècnic d’edificació CTE - DB-SI i el Decret 241/1994, sobre
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, el disseny i
alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues
hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. La pressió de sortida per cada
boca d’hidrant ha de ser superior a 10kPa (10 mca).
El tipus d’hidrant a instalꞏlar ha d’ésser de 100 mm de diàmetre i a una distància
entre ells tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de
100 m de distància.
A partir d’aquests paràmetres es calculen els següents cabals de disseny:
Hidrant
tipus
100

Cabal
l/seg
16,666

Hidrants
Nº
2

C. Càlcul
l/seg
33,33

El volum necessari per tal de poder subministrar aquest cabal durant dues hores és:
C. Càlcul
l/seg
33,33

Temps
(hores)
2

Volum
(m³)
240

Funcionament del sistema:
Des de l’E.T.A.P. surt una canonada d’impulsió que transporta l’aigua fins el dipòsit
de Can Titella a on es clora l’aigua i a on hi ha l’estació de control amb electro-vàlvules
que controlen les pressions i la continuïtat del subministrament al “sector de baix” de
l’àrea urbana, i a on també hi ha les bombes que eleven l’aigua fins els dipòsits de Can
Codony.
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El sistema de subministra en baixa del municipi funciona per gravetat, dividit el
municipi en dos sectors, la xarxa del “sector de baix” que s’alimenta del dipòsits de
Can Titella i la xarxa del “sector de dalt” que s’alimenta del dipòsits de Can Codony.
Pel que fa en el sol no urbanitzable, hi ha dos bombejos, un situat en la mateixa
zona del dipòsits de Can Codony que eleva l’aigua per tal de garantir el subministra a
tot el disseminat de Can Codony i l’altre situat a la Miranda que garanteix l’aigua a la
zona de Sant Jaume.
S’adjunta l’esquema del funcionament del subministrament d’aigua de Manlleu.

Font: Pla director i serveis tècnics

Pel que respecta a les canonades, el material predominant és el PVC, després el
fibrociment i en menor mesura el polietilè i la fosa dúctil. El fibrociment correspon a les
instalꞏlacions més antigues. Posteriorment es va anar introduint el PVC, i actualment ja
es el material amb més extensió de canonades, sobre tot en diàmetres mitjans. Més
recentment es va començar a introduir la fosa dúctil i el polietilè. La fosa dúctil sobre
tot en artèries generals i canonades de diàmetre importants, i el polietilè en canonades
més petites i escomeses.

9.1.5. Deficiències del sistema d’aigua
D’acord amb les conclusions del Pla director, per que respecta a la xarxa de
subministrament d’aigua potable, el sistema funciona correctament.
Pel que fa a la xarxa de distribució, en municipis com Manlleu les condicions més
desfavorables venen marcades per la normativa contra incendis vigent, Decret
241/1994 de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest decret la xarxa ha de ser
capaç de permetre el funcionament simultani de dos hidrants amb un cabal de 1.000
l/min cadascun i 1 atm de pressió. Per tal de satisfer aquests condicionants hidràulics
les canonades haurien d’esser d’un diàmetre mínim considerable, i una part de les
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canonades existents no complirien amb aquests requisits, i per tant, s’haurien d’anar
substituint paulatinament.
Existeixen també algunes canonades de fibrociment força antigues, que la pressió i
el pas de l’aigua ha provocat degradacions importants en aquests materials, i en
alguns trams hi ha averies i fuites d’aigua, el que comporta també la necessitat de la
seva substitució.
9.1.6. Intervencions per millora del sistema de subministra d’aigua
El punt més problemàtic és la xarxa d’aigua en baixa del casc antic.
Actualment s’estan realitzant obres de nova pavimentació, per tant, cada vegada
que es pavimenta un carrer nou es substitueixen les canonades existents que són de
fibrociment per noves canonades de polietilè.
9.1.7. Conclusions:
Pel que fa a l’abastament d’aigua al municipi, al haver-se substituït l’antiga ETAP
de Manlleu per la d’Osona Sud es pot considerar que el subministrament està garantit.
D’acord amb les previsions de creixement urbanístic màxim del POUM, i
considerant el desenvolupament de tot el sòl urbà no consolidat, amb l’ocupació dels
habitatges vacants i els plans parcials, el conjunt de dipòsits existents són insuficients
per a garantir un correcte funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua en el futur.
Per aquest motiu caldrà la construcció d’un nou dipòsit de 2.500 m3 a la zona de
Can Titella i la construcció d’un dipòsit de doble cambra (2.000m³ + 2.000m³) a Can
Codony, que mantindrien l’autonomia d’emmagatzematge actual amb un temps de
reserva addicional.
Considerant l’estat de conservació de la xarxa d’abastament en baixa del municipi,
i d’acord amb el Pla Director, caldran successives intervencions per renovar
bàsicament les canonades de fibrociment i substituir-les per canonades de polietilè de
diàmetre superior, per adequar-les a les necessitats actuals d’abastament i colꞏlocació
d’hidrants.
Per tal de millorar la gestió de la xarxa d’abastament d’aigua al municipi, el pla
director preveu també el mallat i renovació de la xarxa, i la instalꞏlació de comptadors
en punts estratègics de la xarxa per facilitar la detecció d’avaries.

9.2.- Estudi del sistema de sanejament
9.2.1. Introducció i objectiu de l’estudi
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Manlleu es redacta aquest estudi
que té per objectiu avaluar el sistema de sanejament del municipi, tenint en compte la
situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou POUM.
9.2.2. Antecedents
L’Ajuntament de Manlleu disposa de un Pla Director elaborat per l’oficina tècnica
d’equipaments i infraestructura de la Diputació de Barcelona en colꞏlaboració amb els
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Manlleu i redactat per Typsa, Técnica y Proyectos
S.A., que és el document que s’ha utilitzat per realitzar aquest estudi.
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La xarxa de clavegueram de Manlleu és totalment unitària excepte en els polígons
executats en els últims anys, i consta amb un total d’uns 120 km de canonades i més
de 1.000 pous, dels quals la meitat es van construir a l’any 2006.
Exceptuant el bombament del colꞏlector en alta, tota la xarxa en baixa treballa per
gravetat i presenta una elevada connectivitat entre ella, assegurant que l’aigua residual
arribi a la depuradora en temps sec i condicions de funcionament normals.
El Juliol de 2017 els serveis tècnics de l’Ajuntament varen redactar un nou pla per
acabar de resoldre les deficiències d’alguns sectors de la zona urbana que falta encara
connectar amb la xarxa general de clavegueram, i que per tant encara aboquen aigües
residuals directament al riu Ter, sense tractament.
Els sectors no connectats a la xarxa són:
Tram Passeig del Ter entre el carrer Enric Delaris – carrer Sant Ferran –
Passeig de Sant Joan.
Tram Passeig del Ter entre el carrer Sant Martí i el Passeig de Sant Joan.
Tram del sector de Vista Alegre corresponent a la façana fluvial de la Via
Ausetània , Passeig del cingle i altres
Sector Camp de futbol Municipal, Rocòdrom i Brigada municipal.
Els abocaments al riu es produeixen de manera directe al sector de Vista Alegre o
bé a través dels desguassos del canal industrial de Manlleu concentrats bàsicament al
final del Carrer Sant Martí.
9.2.3. Situació actual
D’acord amb el Pla Director, la xarxa del municipi es distribueix a partir de tres
grans colꞏlectors que baixen de nord a sud. L’aigua d’aquests tres colꞏlectors es
interceptada per un colꞏlector en alta que segueix el marge esquerra del riu Ter, fins a
una estació de bombament que permet travessar el riu fins a la depuradora.
El colꞏlectors principals són:
Colꞏlector del carrer de Vilamirosa: Aquest colꞏlector discorre al llarg del carrer
de nord a sud i pel mig del carrer, amb diàmetres que varien dels 600 mm a la part
alta, passant pels 1.000 mm al tram central, acabant amb un diàmetre de 1.200 mm.
Recull directament a la part alta les aigües de la vessant oest del barri de Vilamirosa i
del barri Nou, les del barri de Gràcia a través de l’avinguda de Roma, del carrer
Santiago Rossinyol i de l’avinguda Diputació, i a la part baixa la part més
immediatament pròxima al colꞏlector de Baix Vila. En el mateix carrer, i passant per
sota les voreres, trobem a la façana dreta baixant cap al Ter, un tub de 600 mm, i a
l’altre un de 300 mm. Aquests dos tubs recullen les aigües residuals de les cases, i es
van connectant al colꞏlector central en diferents punts al llarg del carrer.
Aquest colꞏlector desemboca les seves aigües residuals al colꞏlector en alta del
Consell Comarcal travessant per sota el Canal Industrial a l’alçada de l’aparcament
situat de la zona esportiva. En episodis de pluja, l’excés de cabal generat es abocat
per dos punts. Un aboca al Canal Industrial a través d’un sobreeixidor situat al final del
carrer de Vilamirosa en alta. L’altre es troba al passeig del Ter a l’alçada de la zona
esportiva i aboca al riu Ter a través d’un canal de desguàs soterrat del Canal
Industrial. El sistema de desguàs del canal es troba a la solera d’aquest i es regulat
per una comporta automatitzada. Els tècnics municipals comenten que quan aquest
desguàs funciona, transvasa aigua cap al clavegueram a través de la DSU, provocant
sobrecàrregues al colꞏlector
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Colꞏlector del carrer Passeig de Sant Joan: En aquest vial existeixen dos
colꞏlectors, un a cada costat del carrer de 500 mm de diàmetre. Aquests colꞏlectors
recullen tota l’aigua del barri de l’Erm entre els carrers Vilamirosa i avinguda Puigmal.
A l’alçada de l’avinguda de Roma una bona part del cabal es desvia cap a dos tubs de
600 i 500 mm respectivament, seguint aquesta avinguda fins al carrer del Torrent
Magí, per on baixa per un ovoide de 1.500 mm d’alçada. A la cantonada del carrer
d’Osona amb Bisbe Aguilar, existeix un sobreeixidor que desemboca al riu Ter. Aquest
sobreixidor sols funciona en moments de pluja. Aquestes aigües residuals són
conduïdes a través de l’ovoide fins al colꞏlector en alta pel carrer del Torrent de la
Borina. En aquests trams es capten les aigües del barri del Puig, del Dalt Vila i de
Cavalleria.
Tot el barri del Baix Vila recull les seves aigües pels carrers d’Enric Delaris, del
Pont i el Vendrell. Tots ells acaben desembocant al colꞏlector en alta en dos punts
diferents, associats als seus respectius sobreeixidors per evitar sobrecàrregues del
clavegueram. Aquests aboquen l’excés de cabal a les mines del Canal Industrial. El
punt d’abocament del carrer del Pont es compartit pel tram del Passeig de Sant Joan
que recull les aigües de la part baixa del barri de Cavalleria.
Colꞏlector de l’avinguda Puigmal i el carrer Torrent de la Borina: Aquest
colꞏlector recorre tota l’avinguda Puigmal i el carrer Torrent de la Borina i capta a la
seva part alta les aigües de l’est del barri de l’Erm a través d’un gran colꞏlector que rep
en varis punts les escomeses d’un tub paralꞏlel de 400 mm de la vorera est del carrer.
El diàmetre del colꞏlector a la capçalera es de 300 mm, passant a un metre de
diàmetre entre els carrers Puig Guardial i el Garcia Estrada, arribant als 1.500 mm de
diàmetre fins al carrer Sogorb. En aquest punt el colꞏlector rep dues aportacions
importants de cabal provinents del polígon industrial de la Coromina. Una és el Torrent
del Magí, que baixa endegat i soterrat per un calaix amb sostre de mitja volta i cubeta,
d’uns 2’5 metres d’alçada i 2 metres d’amplada des de l’inici del carrer Indústria. El
calaix també recull aigües residuals. L’altre és el colꞏlector que condueix les aigües de
la major part de la zona de la Coromina a través d’un tub de 1,5 m. que passa pel
carrer Sogorb. L’inici d’aquest colꞏlector es troba en una cambra del mateix carrer
Sogorb, entre els carrers Foncuberta i Ronda Maragall. A la cambra hi arriben les
aigües del colꞏlector que segueix el carrer Sogorb, i les aigües del Torrent del Perer,
que entra a la trama urbana per un tub de diàmetre 1,5 m.. La cambra té alhora la
funció de sobreeixidor, i l’excés de cabal provocat per avingudes del torrent, són
derivades a través d’un altre tub de 1,5 m.de diàmetre fins al colꞏlector de l’avinguda
Puigmal a la plaça de la Sardana. Per tots aquests motius el colꞏlector principal de
l’avinguda Puigmal canvia de secció en l’encreuament amb el carrer Sogorb passant a
ser un calaix de les mateixes dimensions que el del Torrent del Magí fins a la plaça
Sanglas Alsina.
En aquesta plaça, s’incorpora al colꞏlector el torrent de la Teuleria, que baixa per
un parc fluvial que travessa el polígon industrial del Verdaguer des de la zona de la
Font de Tarrés. Per poder admetre el volum d’aquest torrent, tot el colꞏlector que baixa
pel carrer Torrent de la Borina, té una secció de 3 metres d’amplada per 2’65 metres
d’alçada màxima, amb un sostre de mitja volta i una cubeta a la solera per a conduir
les aigües residuals en temps sec.
Aquesta secció es manté sense variacions fins al tram comprès entre els carrers
de Cavalleria i Osona.
A la meitat d’aquest tram, trobem un mur al mig de la cubeta que en temps sec
deriva les aigües residuals cap a dos colꞏlectors paralꞏlels de 400 mm cadascun, que
condueixen les aigües cap a l’estació de bombament d’aigües residuals (EDAR) que
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s’utilitza per a creuar el riu Ter camí de la depuradora. Aquests colꞏlectors paralꞏlels
també capten, a través d’un forat a la part superior, les aigües residuals del colꞏlector
ovoide que baixa pel carrer d’Osona. En temps de pluja, l’excés de cabal que no
poden assumir els colꞏlectors cap a l’EDAR, continua pel gran calaix del carrer del
Torrent de la Borina, que acaba desembocant directament al riu Ter, en el que es
coneix tècnicament com una Descàrrega del Sistema Unitari (DSU).
El barri de Vista Alegre situat a l’altre costar del riu Ter, disposa d’un sistema de
clavegueram que a través del colꞏlector en alta, desemboca totes les seves aigües
residuals a la depuradora. En aquest barri pràcticament no es recullen aigües pluvials,
ja que no disposa de suficients embornals per captar tot el cabal d’escorrentiu generat
per la pluja.

Esquema dels tres colꞏlectors principals Font: Pla director

EDAR del sistema
A l’any 1993 va entrar en funcionament l’EDAR de Manlleu, i a l’any 2010 es va
realitzar una ampliació degut a l’increment de la població i a la connexió de l’EDAR
amb les poblacions veïnes de Sant Hipòlit de Voltregà i Les Masies de Voltregà, no
contemplades en el projecte original. Amb l’objectiu de no interferir l’explotació de la
instalꞏlació, i com que el sistema de depuració existent ja proporcionava resultats
satisfactoris, l’ampliació va contemplar l’execució d’una segona línia de tractament
d’aquells elements que eren necessaris.
Aquesta EDAR està preparada per assistir als municipis de Manlleu; Sant Hipòlit
de Voltregà; Masies de Voltregà; Les Masies de Roda, i El Serrat del Vicenç.
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L’EDAR està situada en el municipi de Manlleu, al sud del terme municipal i a
l’esquerra de la llera del riu Ter.
El tractament es basa amb el procés biològic, amb l’eliminació de nitrogen i fòsfors.

-Tipus de colꞏlectors:
Es poden trobar bàsicament dos tipus de colꞏlectors:
a) Xarxa de clavegueram de la part antiga
Majoritàriament predominen les clavegueres d’obra de fàbrica i els tubs
prefabricats de formigó.
b) Xarxa dels nous sectors
Majoritàriament són tubs de polietilè amb seccions variables.
-Tipus de registres:
Aquests són de formigó construïts “in situ”. En els carrers urbanitzats recentment
predominen els pous prefabricats de formigó, o bé els pous amb la part inferior d’obra
de fàbrica o de formigó i el con superior prefabricat de formigó.
En les zones antigues predominen els pous d’obra de fàbrica.
Les tapes són majoritàriament de fundició.
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9.2.4. Previsió dels cabals d’aigües residuals.
Pels càlculs dels cabals d’aigua residual, s’ha partit dels consums d’aigua potable.
A partir d’aquests s’ha realitzat la previsió dels cabals futurs tenint en compte la
previsió del creixement urbanístic proposat pel POUM.
La previsió de creixement es realitza a partir dels nous sectors proposats en aquest
planejament i considerant una dimensió mitjana de la llar de 2,72 habitants per
habitatge (superior al considerat en el Pla Director que és de 2,3 habitants per
habitatge), obtinguda del cens de l’any 2001 de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un augment de
974 habitatges, 37,51 Ha de sòl industrial i 2,46 Ha de sòl comercial.
A la taula següent es resumeixen les dades de previsió de creixement.
Poligon d'actuació
Sòl urbà
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Pla de Millora urbana
Sòl urbà
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL

Pla Parcial
Sòl urbanitzable
SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull
TOTAL

TOTAL
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Increment municipi
Residencial
Industrial
Nº Habitatges hab/habitatge
Habitants
Hectàrees
CONSOLIDAT
2.72
0
2.56
1.46
4.92
5.37
81
2.72
220
1
2.72
3
0.00
0.00
10
2.72
27
27
2.72
73
75
2.72
204
26
2.72
71
CONSOLIDAT
2.72
0
2.72
0
14
2.72
38
4
2.72
11
0.32
CONSOLIDAT
CONSOLIDAT
2.72
0
238
647
14.62

Comercial
Hectàrees

0.00

Increment municipi
Industrial
Comercial
Residencial
Nº Habitatges hab/habitatge
Habitants
Hectàrees Hectàrees
2.76
75
2.72
204
118
2.72
321
14
2.72
38
58
2.72
158
265
721
2.76
0.00

Increment municipi
Industrial
Comercial
Residencial
Nº Habitatges hab/habitatge
Habitants
Hectàrees Hectàrees
12.07
117
2.72
318
118
2.72
321
61
2.72
166
2.46
8.06
94
2.72
256
81
2.72
220
471
1,281
20.13
2.46

974.00

2,649

37.51

2.46
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Estudi de necessitats futures
Per l’anàlisi es defineixen tres tipus de cabals d’us diari o comú:
Consum residencial
Consum comercial
Consum industrial
Les dotacions que es preveuen pel municipi de Manlleu són les següents:
Dies de consum a
l'any
10,96 m3/Ha/dia
365 dies
0,25 m3/hab/dia
365 dies
8,50 m3/Ha/dia
365 dies
2,72 hab./Ha
2.40

DOTACIONS
Industrial (10.960 l/Ha/dia)
Consum domèstic (250 l/hab/dia)
Comercial (8.500 l/Ha/dia)
Densitat residencial
Coef. Punta domèstic / comercial (Cp)

Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions donades en
l’apartat anterior s’obté l’increment màxim anual de consum suposant el total
desenvolupament del POUM.
L’augment de cabdal anual de la xarxa de sanejament a conseqüència de les
propostes de creixement del POUM pot arribar fins a 399.437,11 m³/any (1.094,35
m3/dia), que sumat amb el consum actual suposarà un consum màxim de 1.829.011,11
m³/any (5.010,99 m3/dia) la qual cosa suposa un creixement relatiu del 27,94 %
respecte la situació actual.
A la taula següent es mostra l’augment del consum previst en cada nou sector.
Poligon d'actuació
Sòl urbà
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Pla de Millora
Urbana
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL

Pla Parcial
Sól Urbanitzable
SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull
TOTAL

TOTAL
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Residencial
(m3/dia)

55.08
0.68
6.80
18.36
51.00
17.68

9.52
2.72

161.84

Increment de consum mig
Increment de consum punta
Residencial Industrial
Comercial
TOTAL
Industrial
Comercial
(m3/dia)
(m3/dia)
(m3/h)
(m3/dia)
(m3/any)
CONSOLIDAT
0.00
28.01
10,224.22
28.01
0.00
2.80
15.96
5,824.18
15.96
0.00
1.60
53.93
19,685.19
53.93
0.00
5.39
58.86
21,485.35
58.86
0.00
5.89
55.08
20,104.20
5.51
0.00
0.68
248.20
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.80
2,482.00
0.68
0.00
18.36
6,701.40
1.84
0.00
51.00
18,615.00
5.10
0.00
17.68
6,453.20
1.77
0.00
CONSOLIDAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.52
3,474.80
0.95
0.00
2.72
992.80
0.27
0.00
3.48
1,270.07
3.48
0.00
0.35
CONSOLIDAT
0.00
CONSOLIDAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.18
16.02
160.24
322.08
117,560.61

51.00
80.24
9.52
39.44
180.20

Increment de consum mig
Increment de consum punta
Industrial
Comercial
Residencial Industrial
Comercial
TOTAL
(m3/dia)
(m3/dia)
(m3/h)
(m3/dia)
(m3/any)
11,041.10
30.25
30.25
3.02
18,615.00
51.00
5.10
0.00
29,287.60
80.24
8.02
0.00
3,474.80
9.52
0.95
0.00
14,395.60
39.44
3.94
0.00
30.25
0.00
210.45
76,814.10
18.02
3.02

Residencial
(m3/dia)
0.00
79.56
80.24
41.48
0.00
0.00
63.92
55.08
320.28

Increment de consum mig
Increment de consum punta
Residencial Industrial
Comercial
TOTAL
Industrial
Comercial
(m3/dia)
(m3/dia)
(m3/h)
(m3/dia)
(m3/any)
132.29
132.29
48,284.83
0.00
13.23
79.56
29,039.40
7.96
0.00
80.24
29,287.60
8.02
0.00
41.48
15,140.20
4.15
0.00
20.91
20.91
7,632.15
0.00
0.00
2.09
88.34
88.34
32,243.22
0.00
8.83
63.92
23,330.80
6.39
0.00
55.08
20,104.20
5.51
0.00
0.00
220.62
20.91
561.81
205,062.40
32.03
2.09

Residencial
(m3/dia)

662.32

411.12

20.91

1,094.35

399,437.11

66.23

19.05

2.09

TOTAL
0.00
2.80
1.60
5.39
5.89
5.51
0.07
0.00
0.68
1.84
5.10
1.77
0.00
0.00
0.00
0.95
0.27
0.35
0.00
0.00
0.00
32.21

TOTAL
3.02
5.10
8.02
0.95
3.94
21.04

TOTAL
13.23
7.96
8.02
4.15
2.09
8.83
6.39
5.51
56.18

109.43
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La suma del consum actual més la previsió d’increment de consum tenint en compte
es propostes del planejament s’especifica a la taula resum següent:
ACTUAL

Any
1.429.574 m3/any

Diari
3.916,64 m3/dia

INCREMENT

Any
399.437,11 m3/any

Diari
1.094,35 m3/dia

FUTUR

Any
1.829.011,11 m3/any

Diari
5.010,99 m3/dia

9.2.5. Deficiències del sistema de sanejament
D’acord amb el Pla Director, les principals deficiències de la xarxa venen donades
pels següents factors:
El Canal Industrial que recorre la ciutat rep algunes aigües del clavegueram
directament, o pels sobreeixidors que hi ha en tota la xarxa.
El pas per l’interior de la trama urbana dels torrents del Magí, del Perer i de la
Teularia, que en diversos trams passen completament soterrats, fent la doble funció de
xarxa de clavegueram de residuals en temps sec, i de pas de les avingudes de les
rieres en temps de pluja. Aquest fet obliga a tenir grans colꞏlectors, de diàmetres
superiors al metre. Especialment destacable és el tram final d’aquests tres torrents ja
que conflueixen en un sol punt per desembocar al riu Ter a través d’un calaix de més
de 3 metres d’amplada i 2’5 metres d’alçada.
A banda de la possible problemàtica de manca de capacitat d’aquests colꞏlectors
per assumir grans avingudes, el fet de que en ells també hi circulin aigües residuals,
comporta abocaments d’aigües contaminants al medi fluvial durant els episodis de
pluja, deteriorant i perjudicant la salut mediambiental del riu Ter.
Segons el mateix Pla Directori no es té constància de problemes de capacitat en el
sistema de recollida d’aigües residuals.
Pel fa a les aigües pluvials, no es destaquen problemes remarcables per la
pluviometria habitual a la zona. La distribució d’embornals dins el municipi és extensa i
abasta totes les zones del municipi. D’aquesta manera, s’assegura un correcte
drenatge de l’escorrentia superficial cap a la xarxa de clavegueram i per tant no es
preveuen problemes d’inundabilitat o acumulacions d’aigua superficials en punts
concrets del municipi.

9.2.6. Intervencions necessàries per millorar el sistema de sanejament
Per millorar el sistema de sanejament s’ha redactar el Pla director per la connexió a
l’EDAR (Gelabert) dels sectors que actualment aboquen al riu Ter.
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Per evitar que les aigües residuals en temps de pluja s’aboquin al canal industrial, el
Pla director proposa la construcció de dipòsits de retenció d’aigües plujanes.
9.2.7. Conclusions
Es pot considerar que la xarxa de sanejament de Manlleu quan no plou, la
problemàtica està únicament en la part de la xarxa que aboca directament al canal
industrial, i que d’acord amb el Pla director té una solució assumible pel Municipi.
En canvi la problemàtica es superior en moments de pluja, ja que al tractar-se d’una
xarxa unitària i que en alguns casos s’uneix amb l’escorrentia dels torrents que
travessen l’àrea urbana, provoca l’abocament directe de les aigües al riu Ter. Per
solucionar aquest problema es preveu la construcció de dipòsits de retenció que venen
condicionats per la disponibilitat d’espai a les zones on es produeixen les
descàrregues del sistema, de la problemàtica d’haver de travessar el canal, i del cost
d’aquests (aproximadament 14.000.000 €).

9.3.- Estudi del sistema d’electrificació
9.3.1. Introducció i objectiu de l’estudi
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Manlleu es redacta aquest estudi
que té per objectiu avaluar el sistema de subministrament elèctric del municipi, tenint
en compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou
POUM.
9.3.2. Situació actual
Es tracte d’un municipi amb un sol nucli urbà i varis polígons industrials que es
subministren d’una subestació receptora situada en el mateix municipi. A partir
d’aquesta subestació parteixen varies línies que alimenten l’àrea urbana.
Quan les línies elèctriques de mitja tensió entren dins el sòl urbà es van derivant per
tal de poder alimentar les diferents estacions transformadores que converteixen
l’electricitat a 220 V. A partir d’aquests transformadors surten les línies que transporten
l’electricitat amb baixa tensió fins als diferents abonats.
La xarxa de mitja tensió del municipi està formada per dues parts molt
diferenciades:
En el sòl no urbanitzable: Està formada per tota una xarxa aèria que alimenta
diferents pals amb transformadors aeris; que subministren en baixa als habitatges,
les granges i les instalꞏlacions situades en sòl no urbanitzable.
En la zona urbana: Esta formada per una xarxa soterrada i transformadors
distribuïts al llarg de la zona urbana, i que queden reflexats en el plànol de la
xarxa elèctrica.
9.3.3. Previsió del creixement de la població
L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de
creixement proposats en aquest POUM.
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un augment de
974 habitatges. També es contempla l’augment de 175.122 m2 de sòl industrial.
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A la taula següent es resumeixen les dades de l’estudi de creixement.
Poligon d'actuació
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Pla de Millora urbana
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL

Pla Parcial
SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull
TOTAL

TOTAL

Nº Habitatges

Zones
Comuns

Increment municipi
Locals
Sòl industrial
Garatges (m2)
comercials (m2)
(m2)

35,273.00
81
1

13

10
27
75
26

2
4
12
4

14
4

2
1
1,271.00

238.00

38.00

Nº Habitatges

Zones
Comuns

75
118
14
58
265

Nº Habitatges

0

Zones
Comuns

0.00

0.00

36,544.00

Increment municipi
Sòl industrial
Locals
Garatges (m2)
(m2)
comercials (m2)
13,781.00

0.00

0.00

13,781.00

Increment municipi
Locals
Sòl industrial
Garatges (m2)
comercials (m2)
(m2)
84,511.00

117
118
61
8,624.00
40,286.00
94
81
471

0

8,624.00

0.00

124,797

974

38

8,624.00

0.00

175,122.00

9.3.4. Previsió d’augment de potència
Els nous polígons d’actuació llistats en l’apartat anterior estan situats dins el sòl
urbà o limiten amb aquest. Per tant, per alimentar-los es preveu ampliar la xarxa de
mitja tensió a partir de l’existent i en cada un d’ells es projectarà la nova xarxa de mitja
i baixa tensió amb els corresponents transformadors.
En funció de les diferents tipologies d’edificacions definides en el POUM,
s’estableixen uns valors d’increment de potència o altres.
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Segons el REBT els habitatges poden contractar dos tipus d’electrificació: bàsica de
5.750 W o elevada de 9.200 W. En funció de la qualitat dels diferents polígons
d’actuació es dona una potència o altre.
En el cas de zones on la previsió dels habitatges és de qualitat mitjana s’ha previst
una electrificació bàsica en tots els pisos. I, pel que fa a les zones on la qualitat és alta,
s’ha previst una electrificació elevada.
Per a comptabilitzar el nombre d’espais comuns en cada polígon, anirà en funció de
la qualificació urbanística establerta en la normativa del POUM a més de la qualitat
dels diferents polígons.
La potència prevista per a cada espai comú és de 10 KW.
Pel que fa als locals comercials, el REBT fa una previsió de 100 W/m2 per planta
amb un mínim de 3450 W.
La carga corresponent als garatges és calcularà, segons el REBT, amb una previsió
de 20W/m2, considerant així una ventilació forçada, el cas més desfavorable.
Segons el REBT la previsió de carga en edificis amb concentració d’indústries (sòl
industrial), es té una previsió de 125 W/m2.
En el cas dels hotels i el sostre residencial 3ª edat, la previsió de potència no es
regula mitjançant el REBT, no obstant s’ha considerat una carga de 100 W/m2, és a
dir, com si es tractés d’un local comercial.
L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del
POUM de Manlleu pot arribar fins a 31.898,65 KW.
A la taula següent es mostra l’augment de consum en cada un dels nous sectors
previstos.
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Poligon d'actuació
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

Pla de Millora urbana
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL

Pla Parcial
SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull
TOTAL

TOTAL

Habitatges
(KW)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
729.00
9.00
0.00
90.00
243.00
675.00
234.00
0.00
0.00
0.00
126.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,142.00

Previsió d'increment potència
Zones
Locals
Garatges
Comuns (KW) comercials (KW)
(KW)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
0.00
0.00

Sòl industrial
(KW)
0.00
0.00
0.00
4,409.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158.88
0.00
0.00
0.00
4,568.00

Habitatges
(KW)
0.00
675.00
1,062.00
126.00
522.00
2,385.00

Previsió d'increment potència
Zones
Locals
Garatges
Comuns (KW) comercials (KW)
(KW)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sòl industrial
(KW)
1,722.63
0.00
0.00
0.00
0.00
1,722.63

Habitatges
(KW)
0.00
1,053.00
1,062.00
549.00
0.00
0.00
846.00
729.00
4,239.00

Previsió d'increment potència
Zones
Locals
Garatges
Comuns (KW) comercials (KW)
(KW)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
862.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
862.40
0.00

Sòl industrial
(KW)
10,563.88
0.00
0.00
0.00
0.00
5,035.75
0.00
0.00
15,599.63

8,766.00

380.00

862.40

0.00

21,890.25

9.3.5. Capacitat de la xarxa
A partir de les previsions d’augment de consum de l’apartat anterior, la companyia
Fecsa-Endesa, propietària de la xarxa actual realitzarà les seves pròpies previsions i
cada vegada que s’executi una nova zona caldrà que el promotor solꞏliciti els drets
d’extensió de la xarxa i l’empresa distribuïdora haurà d’indicar el punt d’enllaç.
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9.4.- Estudi del sistema de subministrament de gas
9.4.1. Introducció i objectiu de l’estudi
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Manlleu es redacta aquest estudi
que té per objectiu avaluar el sistema de subministrament de gas de Manlleu, tenint en
compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou POUM.
9.4.2. Situació actual
La xarxa de gas natural dins el terme municipal de Manlleu està totalment
consolidada. La xarxa està estesa a la major part del sòl urbà des de fa anys i funciona
correctament.
En consonància amb l’extensió de l’àrea urbana, s’executen les corresponents
modificacions i ampliacions de la xarxa, segons les previsions de creixement de
població.
La captació d’aquest servei es fa mitjançant una canonada d’alta pressió situada en
el nord-oest del municipi, junt al camí d’anar a l’antic cementiri, mentre que el centre
de regulació es troba al costat de la finca el Benet.
A partir d’aquest centre de regulació surt una canonada de MPA que discorre per
l’avinguda de Roma fins el Passeig de Sant Joan on segueix per aquest cap a nord
fins el creuament amb el carrer Bellfort. En aquest punt la canonada continua pel
Carrer Bellfort fins al Polígon industrial de Can Xic.
A l’encreuament de l’avinguda de Roma i el carrer de Ter, s’emplaça el centre de
regulació de pressió que transforma la pressió de MPA a MPB; i amb la ramificació
d’aquesta canonada a MPB, es dona servei de gas a tot la trama urbana del municipi.
Existeix una ramificació amb alta pressió que alimenta directament a l’empresa
General Cable Sistemas.

9.4.3. Previsió del creixement de la població
L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de
creixement proposats en aquest POUM.
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un augment de
974 habitatges i per tant un increment de població de fins a 2.649 habitants. També es
contempla l’augment de 31,51 Hectàrees de zona industrial i de 2,46 Hectàrees
comercials.

9.4.4. Previsió d’augment de consum de gas natural
Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dades de consum de
combustible s’obté l’increment màxim anual del consum en la previsió del total
desenvolupament del POUM.
Sols s’ha considerat l’augment d’habitatges, ja que del consum industrial no es
poden coneixre les necessitats.
Els consums calculats són en m3 per dia, tenint en compte un funcionament de 8
hores diàries en els habitatges, i que la densitat relativa del gas natural és de 0,62.
Energia consumida en els diferents usos (WG):
Habitatges: 9.580 kcal/h x 8 h = 76.640 kcal/dia
Consum de combustible (MG en kg/dia):
MG = WG / (PCI x r)
WG = energia consumida (kcal/dia)
PCI = poder calorífic del combustible utilitzat
r = rendiment
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Habitatges: MG = 76.640 / (9.500 x 0,75) = 10,75 kg/dia
Aquests són els increments de consum diaris de massa a considerar pels càlculs
amb les bases de creixement previstes en el POUM. No obstant, per introduir les
dades a la taula es farà a partir de les dades de volum.
Volum = Massa / Densitat
Habitatges: V = 10,75 kg / 0,62 = 17,34 m3/dia
L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del
POUM pot arribar fins a 2.367.696,60 m3/any (6.486,84 m3/dia).
A la taula següent es mostra l’augment de consum en cada un dels nous sectors.
Poligon d'actuació
PAU 1 Font del 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 Can Buixó
PAU 19 Vista Alegre 1
PAU 20 Vista Alegre 2
PAU 21 Colònia Ca l'Escolà
TOTAL

núm
d'habitatges

Habitatges

Zones
Comuns

Increment consum diari (m3/dia)
Locals
Garatges
Sòl industrial
comercials

TOTAL

Increment consum
anual

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539.46
6.66
0.00
66.60
179.82
499.50
173.16
0.00
0.00
0.00
93.24
26.64
0.00
0.00
0.00
0.00
1,585.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,902.90
2,430.90
0.00
24,309.00
65,634.30
182,317.50
63,203.40
0.00
0.00
0.00
34,032.60
9,723.60
0.00
0.00
0.00
0.00
578,554.20

TOTAL

Increment consum
anual

499.50
785.88
93.24
386.28
1,764.90

182,317.50
286,846.20
34,032.60
140,992.20
644,188.50

TOTAL

Increment consum
anual

81
1

539.46
6.66

10
27
75
26

66.60
179.82
499.50
173.16

14
4

93.24
26.64

238

1,585.08

0.00

núm
d'habitatges

Habitatges

Zones
Comuns

75
118
14
58
265

499.50
785.88
93.24
386.28
1,764.90

núm
d'habitatges

Habitatges

117
118
61

779.22
785.88
406.26

779.22
785.88
406.26

284,415.30
286,846.20
148,284.90

94
81

626.04
539.46

626.04
539.46

228,504.60
196,902.90

TOTAL

471

3,136.86

0.00

0.00

0.00

0.00

3,136.86

1,144,953.90

TOTAL

974

6,486.84

0.00

0.00

0.00

0.00

6,486.84

2,367,696.60

Pla de Millora urbana
PMU 1 El Verdaguer
PMU 2 La Piara
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 Casanova d'en Boix
PMU 5 Serra Sió
TOTAL

Pla Parcial
SUD 1 El Mas
SUD 2 Avinguda Pirineus
SUD 3 El Serrallo
SUD 4 Albert de Benet
SUD 5 Ronda Oest
SUD 6 Mas El Dulcet
SUD 7 El Fugurull
SUND El Fugurull

0.00

Zones
Comuns

0.00

0.00

0.00

Increment consum diari (m3/dia)
Locals
Garatges
Sòl industrial
comercials

0.00

0.00

0.00

Increment consum diari (m3/dia)
Locals
Garatges
Sòl industrial
comercials

9.4.5. Capacitat de la xarxa
A partir de les previsions d’augment de consum de l’apartat anterior, podem afirmar
que la capacitat de la xarxa en alta pressió que arriba a Manlleu és suficient per
garantir el subministrament de gas als nous habitatges, previstos en aquest POUM.
Tant sols, serà necessari el desplegament de la xarxa pels vials de Manlleu, per tal
de fer arribar aquest combustible als diferents punts de consum.
Aquest desplegament es farà a través de vàlvules reductores de pressió (de AP a
MPB o MPA) colꞏlocades on es cregui convenient, i canonades a MPB o MPA en
funció de la zona. Aquest desplegament també es farà mitjançant la prolongació de
trams de les canonades existents.
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9.5.- Estudi del sistema de telecomunicacions
 9.5.1. Estudi del sistema de telecomunicacions
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Manlleu es redacta aquest estudi
que té per objectiu avaluar el sistema de telecomunicacions del municipi, tenint en
compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou POUM.
 9.5.2. Situació actual
La xarxa principal de telecomunicacions continua essent en l’actualitat la mateixa
línia telefònica, que en el decurs del temps ha passat de donar servei als abonats per
aquest únic servei de telefonia, a esser una xarxa de transport de dades d’internet.
La insuficiència d’aquesta xarxa de cables de coure per donar el servei que
demanda de l’industria, els serveis i els particulars, ha posat en evidència la necessitat
de la seva substitució per una nova xarxa amb molta més capacitat de fibra òptica.
La xarxa instalꞏlada del servei de telefonia ve de la xarxa general procedent de Vic i
dona servei a tot el municipi. En el decurs del temps, la companyia telefònica ha anat
ampliant la xarxa en els nous sectors que s’han desenvolupat, i realitzant petites
millores per tal de poder complir amb el servei que ofereix.
Pel que fa als habitatges en sòl no urbanitzable, hi ha una xarxa aèria amb pals de
fusta que dóna servei a la major part d’aquests habitatges.
Dins la trama urbana la xarxa de telefonia dona servei pràcticament a tots els
edificis i en bona part continua essent una xarxa aèria.
L’Ajuntament disposa d’una xarxa de canalització independent que uneix els locals
municipals.
Les noves companyies que s’han establert construït canalitzacions pròpies en algun
dels carrers principals de l’àrea urbana per instalꞏlar el cablejat.
 9.5.3. Deficiències en el sistema
El problema es concreta en la insuficiència de la xarxa actual amb línia de coure i
ADSL, per donar el servei de dades d’internet, i que ha quedat obsoleta pels serveis
que demanda el municipi.
La xarxa de fibra òptica s’està en l’actualitat començant a implantar per tal de
substituir l’antiga xarxa de cable de coure.
Per tal de millorar el servei de telecomunicacions cal que s’estengui la implantació
de la fibra òptica a tot el municipi, polígons industrials, comerç i serveis i als àmbits
residencials urbans.
En un altre ordre de coses cal també l’eliminació progressiva de les línies aèries
grapades a les façanes i que es vagin soterrant per les canalitzacions que l’Ajuntament
ha deixat cada vegada que reforma un carrer. Això millorarà en gran manera la qualitat
de l’espai públic, la urbanitat i la percepció del paisatge urbà.
 9.5.5. Conclusions
Es preveu que una vegada desplegada la fibra òptica al municipi, es solucionarà la
problemàtica que hi ha a les zones urbanes.
Pel que fa a habitatges situats en sòl no urbanitzable, la problemàtica de l’ADSL no
quedarà resolta però millorarà.

Esteve Corominas i Noguera – Joan Carles i Roqué
LAND Urbanisme i Projectes SLP
Manlleu, desembre de 2018
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