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MEMÒRIA SOCIAL
1. LA MEMÒRIA SOCIAL EN EL MARC DEL POUM
1.1. La Memòria Social. Marc jurídic
La memòria social és un document que forma part del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) que avalua i justifica les determinacions del Pla relatives a les
necessitats socials d’accés a l’habitatge.
És un instrument creat per la Llei 10/2004, i que s’ha mantingut en el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i en la
modificació efectuada per la Llei 3/2012 d’aquest darrer text legal. Com a tal, forma part de
la documentació obligatòria dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal, segons estableix
l'article 59.1 d’aquest Text refós de la llei d’urbanisme (TRLU):
Article 59. Documentació deis plans d'ordenació urbanística municipal
1. Els plans d'ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix l'apartat 2,
mitjançant els documents següents:
[ ... ] h) La memòria social, que ha de contenir la definició deis objectius de producció
d'habitatge protegit i, si escau, deis altres tipus d'habitatge assequible que determini la llei. A
més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en
la memòria social.

El Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006), que en el seu article 69 defineix el
contingut de la memòria social,
69.3. La memòria social del pla d'ordenació urbanística municipal és el document d'avaluació i
justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d'accés a l'habitatge,
i ha de fer referència als següents aspectes:
a) Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb el
mediambient urbà en què s'insereixen, amb estimació de les necessitats d'habitatge social
d'acord amb les característiques socioeconòmiques de la població.
b) Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la construcció
d'habitatges de protecció pública, atenent els objectius d'evitar la concentració excessiva
d’habitatges d'aquest tipus i d'afavorir la cohesió social, impedint la segregació espacial deis
ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les possibilitats de la rehabilitació d'edificacions per
destinar-les a aquests tipus d’habitatges.
c) Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d'acord amb l'article 66.3 d'aquest
Reglament, i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a la construcció
d'habitatges de protecció pública i de les modalitats corresponents, així com del sostre
corresponent al sol urbà qualificat amb aquesta destinació.
d) Mecanismes previstos per a l'obtenció del sol per a la construcció d'habitatge protegit
promogut a Iniciativa pública.
e) Previsió de les necessitats d'habitatges dotacionals públics, si s'escau, amb indicació deis
colꞏlectius als quals s'adrecen, als efectes d'establir les qualificacions i reserves adequades.
f) Previsions temporals per a l'inici i l'acabament de la construcció dels habitatges protegits i
dels sistemes urbanístics d'habitatge dotacional públic.
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g) Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret.
h) Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d'acord amb les previsions de nous
habitatges i de l'adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per a aquests equipaments.
[ ... ] 69.5. També ha de formar part de la memòria social una avaluació de l'impacte de
l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així com respecte als colꞏlectius socials
que requereixen atenció especifica, tals com els immigrants i la gent gran, amb l'objecte que les
decisions del planejament, a partir de la informació sobre la realitat social contribueixin al
desenvolupament de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com afavorir als altres
colꞏlectius mereixedors de protecció. Aquesta avaluació de !'impacte de l'ordenació urbanística
proposada en funció del gènere i respecte a determinats colꞏlectius socials ha de contenir:
a). Una diagnosi de la situació a partir de l’anàlisi de la informació sobre la població a la qual
afecta el pla, la identificació dels rols de gènere dels diferents colꞏlectius afectats, les
necessitats de benestar i estratègiques de dones i homes i els altres colꞏlectius en l’àmbit.
b) La valoració de l'impacte social i de gènere del pla, la qual comprèn:
1r. La justificació de la coherència de l’ordenació proposada amb les necessitats detectades
de les dones i els homes i dels altres colꞏlectius pel que fa en especial als paràmetres
d'accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà, tenint en compte particularment les
necessitats de les persones que realitzen les tasques de cura i gestió domestica, així com les
que reben aquesta atenció.
2n. Mesures o determinacions previstes en el pla que contribueixen al desenvolupament dels
objectius d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, així com entre els diversos grups
socials
3r. Previsió de com incidirà l'ordenació proposada sobre la situació originaria de dones i
homes i dels altres colꞏlectius.

Per tant, la Llei d'urbanisme incorpora la memòria social per avaluar les necessitats
d’habitatge protegit en les seves diferents modalitats, i es per tant un instrument vinculat
bàsicament al dret a l'habitatge per fer coherents les reserves d'habitatge amb les
polítiques i les necessitats socials. La memòria amplia a més el seu contingut, per
incorporar també l’avaluació dels aspectes de gènere i dels relatius a colꞏlectius socials que
requereixen atenció especifica.
En resum, en aquesta Memòria social s’avaluen els següents objectius de l’ordenació
urbanística:


Necessitats quantitatives i localització de sòl residencial i una estimació de les
necessitats d’habitatge social.



Anàlisi de les possibles localitzacions, per evitar l’excessiva concentració.



Quantificació de les reserves mínimes obligatòries.



Mecanismes per a l’obtenció del sòl per a la construcció d’habitatge protegit
promogut per a la iniciativa pública.



Necessitats d’habitatge dotacional públic.



Previsions temporals d’inici i acabament de les obres de l’habitatge protegit.



Necessitats de reallotjament.



Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris amb previsió dels nous
habitatges.
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Avaluació de l’impacte social i de gènere de l’ordenació proposada en el Pla.

1.2 La Memòria Social i el Pla local d'Habitatge (PLH)
El mateix article 69 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, també estableix la relació de contingut entre la memòria social i el Pla local
d’Habitatge:
69.4. La memòria social a que es refereix l'apartat 3 pot remetre's al contingut del programa
d'actuació urbanística municipal o del pla local de l’habitatge, sempre que aquests comprenguin
tots els aspectes relacionats a l'apartat anterior. En defecte de programa d'actuació urbanística
municipal o de pla local de l'habitatge, la memòria social pot tenir els efectes de concertació de
les polítiques en matèria d'habitatge entre els ajuntaments i l'administració de la Generalitat.

L'Ajuntament de Manlleu va aprovar el Pla Local d'Habitatge l'any 2010, que incorporava un
programa d’inversions pel període 2011–2016.
Bona part del contingut i la informació d’aquest Pla Local d’Habitatge (PLH) s'ha emprat en
aquesta memòria social, actualitzant les seves dades a partir del darrer cens de l’any 2011 i
les dades estadístiques de l’Institut d’estadística de Catalunya (Idescat) i Diputació de
Barcelona (Hermes).
Cal remarcar no obstant, els diferents objectius que persegueixen el Pla local d’Habitatge i
la Memòria social. En el primer cas, el PLH té com a objectiu la programació d’actuacions i
inversions a curt termini, per períodes quinquennals (o altres), que es van actualitzant en
les revisions successives que determinen les prioritats de la política municipal d’habitatge
per a cada moment. Per contra, la Memòria social, com a document del POUM, avalua i
justifica les previsions i reserves a llarg termini per al temps de durada del Pla. i es per tant
l’escenari general que ha de permetre dur a terme les polítiques d’inversions que
successivament s’aniran programant en les revisions del PLH.
La memòria social no es recolza per tant en dades d’un o varis anys sinó que avalua
tendències d’evolució dels paràmetres del municipi, que puguin valdre per incorporar
propostes en el POUM que serveixin per realitzar polítiques d’habitatge al llarg del període
de durada del Pla.

2. EL MARC TERRITORIAL
Manlleu és un municipi de 17,2 km2, amb una població de 20.007 habitants l’any 2017
(Idescat), i que es troba situat a la comarca d’Osona de la Catalunya Central, dins l'àrea de
proximitat de la ciutat de Vic. El municipi compta amb un nucli urbà principal i compacte,
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situat a la ribera nord del riu Ter, i una petita porció de sòl urbà situada a l’altra costat del
riu.
Dins els seus objectius de reequilibri territorial, el Pla Territorial de Catalunya proposa la
potenciació d'aquest sistema, al igual que d'altres sistemes urbans també definits per la
seva respectiva capital comarcal, com alternatives al sistema metropolità central Barceloní.
Comparant les quatre polaritats de segon nivell d’aquests sistemes urbans que se situen al
a la segona anella de Barcelona, el de Vic és la que ha experimentat un major creixement
demogràfic des del 2001, amb més de 13.000 nous habitants. Tot i que destaca la gran
dimensió de la ciutat de Manresa.
Evolució de la població a les capitals de les 4 polaritats de 2n nivell des del 1950

Vic
Manresa
Igualada
Vilafranca

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

La situació si ens apropem a l’entorn territorial d’Osona, i s’analitza comparativament
l’evolució de Vic amb la de tota la polaritat dels municipis més propers que conformen
aquest sistema urbà, observem que Vic ha tingut un creixement poblacional elevat, inclòs
en els anys de la crisi, però que la resta de municipis de la comarca han tingut un
comportament pla, o han sofert una certa disminució de població, incloent el cas de
Manlleu, la segona polaritat en població, com es pot observar en el gràfic següent.
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Evolució de la població (Vic-Manlleu-Torelló-Tona-Taradell-Roda de Ter-Centelles)

Vic
Manlleu
Torelló
Tona
Taradell
Roda de Ter
Centelles

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

De totes maneres, i d’acord amb el paper que l’hi atorga el Pla territorial parcial de les
Comarques Centrals, les perspectives de futur de la comarca d’Osona i del municipi de
Manlleu en particular, són positives i venen directament lligades a la sortida de la crisis i a
la recuperació de l’activitat econòmica, ja que la posició central de la comarca, i la millora
de la connectivitat amb l’àrea metropolitana de Barcelona, Ripoll, Girona, i Manresa ha de
comportar un major pes dins el reequilibri de l’activitat econòmica en la Catalunya central, i
que en el cas de Manlleu, el mateix Pla territorial determina la necessitat d’efectuar
importants reserves de sòl per activitats econòmiques i de creixement residencial.
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3. CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES
3.1 Característiques del municipi
L'estructura urbana de Manlleu es composa d'un nucli compacte constituït per 14 barris:
Baix Vila, Cavalleria, Dalt Vila, El Puig - Teuleria, Erm, Gracia, La Coromina, La Salut, Nou,
Vilamirosa, Vista Alegre, El Verdaguer i Font Tarrés.

Cal destacar que als extrems est i oest del casc urbà, barris de Gràcia, Verdaguer, Font
Tarrés, i la major part de la Coromina, hi ha les principals zones industrials del municipi, on
es concentren la major part de les empreses i indústries i on resideix poca població.
Segons la classificació estadística, el municipi comprèn dos nuclis, el nucli urbà amb una
població propera als vint mil habitants i l’anomenat "disseminat", amb poc més de trescents habitants.
Malgrat la seva aparença compacta, Manlleu presenta notables diferències entre diferents
trames com a conseqüència de l'evolució del seu creixement històric:


Els barris de Baix Vila i Dalt Vila corresponen al nucli històric del municipi, amb
carrers estrets i tortuosos al voltant de l'església (Dalt Vila) i uns incipients
eixamples entre aquest i el Ter (Baix Vila).
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Els primers creixements conseqüència de la industrialització de la comarca es
configuren a partir d'eixamples de densitats diverses, en general força baixes, com
a ampliació dels barris més antics.



Finalment, i com a fruit de les onades immigratòries del anys 60 del segle passat,
apareix el barri de l'Erm amb tipologies de blocs aïllats i solucions constructives
idèntiques a la majoria de polígons residencials de l'època.

Pel que fa a la xarxa d'infraestructures de mobilitat, cal destacar la proximitat de la C-17
(antiga N-152) i el nou eix Vic-Olot a través dels túnels de Bracons a l'oest del municipi; i la
C-25 (eix Transversal) propera al límit municipal pel sud.
En una jerarquia de trànsit menor hi ha la carretera de la Gleva BV-4608 per l’oest, les
carreteres de Roda (BV-5222) i d’Olot (B-522) creuant el nucli urbà, i la carretera de Vic
(BV-522) pel sud.
Pel que fa al transport ferroviari, al límit oest del casc urbà hi ha una estació de la línia de
ferrocarril Barcelona - Puigcerdà, que creua el municipi en direcció nord-sud.

En l'actualitat el municipi de Manlleu disposa d’una acceptable xarxa d'equipaments:
5 escoles, 1 IES, 1 CAP, Hospital, 2 biblioteques, Ajuntament i policia local, oficina de
promoció econòmica, benestar social, casa de cultura, museu (museu industrial del Ter), 6
centres religiosos (3 esglésies catòliques), mercat municipal, escola d’adults, llar d’avís,
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escorxador municipal, deixalleria, centre de salut mental, centre cívic, residència aura,
tanatori, cementiri, piscines, 2 pavellons esportius, 8 pistes poliesportives exteriors, 2 pistes
2de tennis,1 frontó, 3 camps de futbol.
Pel que fa a zones verdes, el municipi disposa d'una bona xarxa de petits i mitjans espais
d'estada i passejada distribuïts al llarg de l’àrea urbana, i als que s’hauria de sumar la zona
de la terrassa baixa i de bosc de ribera al llarg del riu Ter, que conforma l’anomenat Parc
del Ter, en l’àrea urbana de Manlleu. El bosc de ribera no obstant, al seu pas per Manlleu,
Montesquiu i Roda de Ter està força desestructurat, com a conseqüència de la necessària
canalització del riu, i està classificat com a espai fluvial en el límit entre alteració forta i
degradació extrema, segons els estudis del consorci Alba-Ter.

3.2. Evolució de la població
La població actual del municipi de Manlleu és de 20.007 persones segons les dades del
Padró Municipal de l’any 2017.
Malgrat la recuperació de la població a Vic que es reflexa en la recuperació de la població
de la comarca, el municipi de Manlleu igual a la resta dels altres nuclis comarcals, 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. Any en el que s’atura el creixement
demogràfic que havia estat del 15,80 % en el darrer decenni.

Any
2017
2016
2015
2014
2013
2012

M AN LLEU
20.007
20.104
20.228
20.279
20.435
20.416

O SO N A
154.783
153.471
152.582
152.560
153.563
154.042

CATALU N Y A
7.496.276
7.448.332
7.424.754
7.433.894
7.478.968
7.515.389

Evolució de la població de manlleu, Osona i Catalunya 2012 – 2017. Padró i Idescat

L'explicació d'aquest fet cal cercar-la en l'encreuament de diversos factors. Per una banda,
en la frenada de la immigració que també ha vist minvada la seva població, tal i com ja es
podrà veure més endavant. Per l'altra, en la reducció del creixement natural i de les altes
per canvi de residència en relació a l'any anterior que s'han produït durant l'any 2016. En
qualsevol cas, s'està parlant d'una variació molt petita i no d'un descens pronunciat.
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Si es compara amb les dades d'Osona i Catalunya pel mateix període, es pot observar que
la població s’ha començat a recuperar a Catalunya i a Osona a partir del 2015, després de
la disminució de població dels anys anteriors.

Si es compara en un període més llarg, des de l’any 1998, la població del municipi, desprès
d’un creixement important en els anys de l’expansió econòmica del 2000 al 2009 té un
creixement important passant dels 17.520 als 20.647 habitants (prop del 18%), a partir del
qual i coincidint amb la recessió econòmica la població s’estanca amb un lleuger retrocés
(prop del 3% entre l’any 2009 al 2018)

3.3 Característiques de la població
Les característiques de la població (2017), segons les dades de Idescat, Manlleu presenta
una estructura típica, amb una franja de major població, formada per població entre 35 i 59
anys, que corresponen a les generacions del “babyboom”. Un fort retrocés en la població
de 34 a 20 anys, i un lleuger repunt de la població de 5 a 9 anys, que és fruit dels
descendents del “babyboom”.
Tanmateix, i malgrat que en els darrers anys hi ha hagut un cert augment de les taxes de
natalitat, aquesta recuperació està molt lluny d’aconseguir unes taxes de regeneració de la
població que permetin compensar les baixes taxes de natalitat dels anys vuitanta fins a
mitjans noranta, que han tingut profunda incidència sobre l’estructura demogràfica.
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Piràmide de població Manlleu 2017 - Gràfic Idescat.

Tal com es pot apreciar a la gràfica, no hi ha diferències substancials entre gèneres, tret de
les poblacions de més edat, que hi ha més presència de dones, ja que aquetes disposen
de l’esperança de vida més elevada.

3.4 Immigració
La immigració és un dels factors claus alhora d’entendre l’estructura demogràfica del
municipi donat que aquest colꞏlectiu suposa prop d'una quarta part del total de la població.
Segons dades del mateix padró del 2017, el 23,8% dels habitants de Manlleu són d’origen
immigrant, que traslladant-ho numèricament suposa un total de 4.894 persones. Tal i com
s’ha anunciat més amunt, aquesta població també ha patit un cert retrocés en comparació
a les xifres de l’any 2016, en què la població immigrant era de 4.930 persones. Aquest
2017 doncs, també ha suposat una disminució en el progressiu augment que es venia
donant en els darrers anys.
Pel que fa a l’origen de la població, en el 2017 un 20,35% era d’origen estranger, i
d’aquests 4.072 nouvinguts, 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.
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Si prenem com a referència indicativa les dades del creixement intercensal, la taxa del
creixement migratori al municipi casi duplica la del creixement vegetatiu, al igual que es
dona a la resta de Catalunya. El creixement de la població bé molt lligat al creixement
econòmic, a l’oferta de treball i als moviments migratoris que això comporta.

Creixement intercensal 2001 ‐ 2011 de la població
Creixement total 2011
Creixement total (mitjana anual)(taxa per 1.000 habitants) 2001‐2011
Creixement natural (mitjana anual)(taxa per 1.000 habitants) 2001‐2011
Creixement migratori (mitjana anual)(taxa per 1.000 habitants) 2001‐2011

Manlleu

Osona

Catalunya

2.770
14,64
4,96
9,68

24.560
17,32
3,54
13,77

1.176.733
16,98
3,04
13,94

Font Idescat .Cens 2011

La recuperació poblacional vindrà molt lligada per tant, a la recuperació econòmica i a
l’evolució d’aquesta activitat en els propers anys, i que en el cas de Manlleu a on el pes de
l’activitat industrial es molt important, l’evolució poblacional vindrà molt lligada a l’evolució
de l’industria ubicada dins el terme municipal.
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4. EL PARC D’HABITATGES EXISTENT
4.1. Habitatges existents
El parc d’habitatges existents es de 7.353 habitatges, d’acord amb el darrer cens disponible
de 2011. En el gràfic següent es mostra la quantificació dels diferents tipus d'habitatge
segons dades de l'Institut d'estadística de Catalunya:

Habitatges familiars
Principals

Convencionals
Secundaris
No principals Vacants
Altres

MANLLEU
habitatges
7.353
314
1.103
8.770

%
84%
4%
13%
0%
100%

OSONA
habitatges
57.968
5.061
8.568

%

71.597

81%
7%
12%

CATALUNYA
habitatges
%
2.944.944
76%
470.081
12%
448.356
12%

100%

3.863.381

100%

Taula 3. Habitatges de Manlleu, O sona i Catalunya segons el seu tipus ‐ Idescat Cens 2011

Són de destacar tres dades: l'alt percentatge d'habitatges principals (que supera el 84%), el
baix percentatge d'habitatges secundaris (no arriba al 4%) i un percentatge alt d'habitatges
buits (gairebé el 13%) que conformen una imatge de municipi amb presència residual de
segona residència i un parc d’habitatges buits considerable.
En quan a la distribució per barris es important destacar diverses dades:


El percentatge d'habitatges principals de cada barri és similar al del pes de cada
barri respecte el total d'habitatges del municipi. A tots els barris el percentatge
d'habitatges principals és dominant i oscil.la entre el 72,6% a Baix Vila % i el 89,5%
de Vilamirosa.



El 87,6% dels habitatges secundaris (segona residència) es concentren als barris
de Baix Vila, Dalt Vila, Barri Nou amb gairebé el 5% del total, i a Vilamirosa el
percentatge és de l'1,4%. A la resta de barris, el nombre d'habitatges secundaris és
insignificant n o arriba al 1%.



El 65,4% dels habitatges vacants (desocupats) es concentren als barris de Baix
Vila, i els conjunts de L'Erm, la Coromina i de Cavalleria, la Salut i Vista Alegre.
Amb excepció del barri de Vilamirosa (9,1%), la resta de barris tenen un
percentatge respectable d'habitatges vacants que oscil.la entre el 13,5 % de Gràcia
i el 22,8% de Baix Vila (on és especialment destacable).
Als barris de Dalt Vila, Barri Nou, L'Erm, la Coromina, Cavalleria - la Salut - Vista
Alegre aproximadament un de cada cinc habitatges està buit (vacant).
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4.2.- Habitatges buits
Per a poder incidir en el parc d’habitatges buits actual, cal distingir no obstant la diferent
casuística existent, en la que destaca per la seva especial rellevància social els pisos nous
construïts els darrers anys de l’anomenada “bombolla immobiliària” anys 2004-2007, que
estan en bones condicions d’habitabilitat i no s’han ocupat, i que tenen com a propietaris
les entitats financeres o grans promotors.
D’acord amb l’Agència catalana d’habitatges, la xifra a l’any 2016 es de 236 habitatges de
nova construcció sense utilitzar, la qual cosa representa un 2,6% del total. La xifra
d’habitatges de les mateixes característiques baixa lleugerament en la resta de poblacions
d’Osona: Vic, 1,3% (267); Torelló, 1,8% (123) i Tona, 1,4% (52).
Amb resposta a aquesta situació, i pel compromís adquirit reiteradament per l’Ajuntament
de Manlleu vers el dret a l’habitatge i en la voluntat de treballar per l’ocupació del parc
d’habitatges buits de la ciutat, el març del 2016 el consistori va aprovar la creació d’una
taxa per forçar la incorporació d’aquest pisos al mercat de lloguer.
En altre situació es troba bona part de la resta d’habitatge buit del municipi.
L’alt percentatge d’habitatges buits que posa de relleu l’últim cens de 2011, que s’estima en
un 13% a Manlleu, es no obstant similar al d’Osona (12%) i al del promig de Catalunya
(12%), si això sumem que es un percentatge elevat que es manté al llarg del temps, dons
en el cens anterior de 2001, aquest percentatge encara era superior (del 17% a Manlleu,
14,6% a Osona i 13,7% a Catalunya), i no es fruit de la bombolla edificatoria (2004-2007),
dons les dades del cens son anteriors a aquesta, ens porta a considerar que l’alt
percentatge d’habitatge buit te una important component estructural.
Bona part d’aquest habitatge buit, no es renova ni es rehabilita per falta de recursos
econòmics particulars i d’ajudes per part de l’administració, el que comporta habitatges
sense condicions d’habitabilitat o lloguers molt baixos i poca predisposició dels propietaris
per incorporar-los al mercat de lloguer, i en casos esperant l’enderroc i la substitució total.
Aquest país es el que destina menys percentatge de recursos del sector de la construcció a
la rehabilitació, i te en l’actualitat un parc edificatori amb el percentatge més alt d’edificació
obsoleta entre els països europeus més avançats.
Les dades dels habitatges buits es coneixen a partir del darrer cens de 2011, fent no
obstant una extrapolació a partir del nombre de rebuts del Ibi municipal, que del 2010 al
2017 ha crescut un 6% (de13.056

a 13.866) podríem extrapolar que el nombre total

d’habitatges s’acostaria als 8.858, i que el nombre d’habitatges buits s’acostaria l’any 2017
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a un total de 1.170 habitatges (13,2%) dels quals 236 correspondrien als pisos de les
entitats bancàries o grans promotors.
S’ha de tenir present que el cens de l’any 2011 ja incloïa els habitatges construïts que ara
son de les entitats bancàries.

4.3.- Tipologia edificatòria
Finalment, i pel que fa a la tipologia dels edificis d’habitatge Manlleu presenta una elevada
proporció d’habitatges unifamiliars (46,3%), amb un percentatge similar al de la comarca
d’Osona (49,1%), i molt per dessota a la mitjana de Catalunya (situada en el 70,5%).

MANLLEU
habitatges principals
1 habitatge
2 habitatges
3 o més habitatges

número
2.826
586
2.691
6.103

%
46,3
9,6
44,1

OSONA
número
22.719
5.506
18.046
46.271

CATALUNYA
%
49,1
11,9
39

número
830.439
96.595
250.287
1.177.321

%
70,5
8,2
21

Habitatges principals de Manlleu, Osona i Catalunya segons nombre d’habitatges a l’edifici . Cens INE 2011

L’habitatge unifamiliar, o 1 habitatge per edifici a Manlleu, te la connotació d’un edifici
entremitgeres amb garatge a la planta baixa i el pis en una o dos plantes superiors,
l’anomenat “pepito”, molt estès a la major part dels barris centrals, que es complementa
amb les promocions més modernes de cases adossades també unifamiliars procedents
dels darrers plans parcials, i amb molt poc habitatge unifamiliar aïllat, i en aquest darrer cas
amb una dimensió de parcel.la molt reduïda.
La diferència d’aquest percentatge d’habitatges unifamiliar a Manlleu (46,3%) respecta al
percentatge promig de Catalunya (70,5%), es que en el total de Catalunya hi ha moltes
urbanitzacions d’habitatges unifamiliars de segona residència que no es donen a Manlleu, i
tampoc a l’Osona.
Com s'ha descrit amb anterioritat, Manlleu configura un nucli bastant compacte. Aquesta
compacitat com a nucli no va acompanyada de densitat en alçada: Manlleu és un municipi
amb una alçada mitjana força baixa. Així, en el darrer cens de l'any 2011 presentava un
67,08% d’edificis de baixa alçada (1, 2, o 3 plantes), molt per sobre de la mitjana de
Catalunya que es situa en el 32,92%, i únicament un 30,2% dels edificis tenien la
consideració d'alts (4 plantes o més) o molt alts (10 plantes o més).
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(Cens 2011)

1 planta
2 plantes
3 plantes
4 plantes
5 plantes
6 plantes
7 plantes
8 plantes
9 plantes
10 plantes o més
no consta
Total

MANLLEU
número
percentatge
1.475
16,83%
3.175
36,22%
1.230
14,03%
1.530
17,46%
815
9,30%
330
3,76%
55
0,63%
65
0,74%
90

1,03%

8.765

100,00%

CATALUNYA
número
percentatge
318.055
8,23%
680.410
17,61%
529.260
13,70%
489.825
12,68%
535.410
13,86%
406.690
10,53%
274.640
7,11%
201.520
5,22%
134.535
3,48%
255.035
6,60%
38.005
0,98%
3.863.385
100,00%

Pel que fa al nombre d’habitatges, amb l'excepció d'un edifici a Baix Vila i dos més a
Vilamirosa, la resta d'edificis de més de 20 habitatges (80,20%) estan concentrats al
conjunt Erm - la Coromina.
Pel que fa als edificis d'entre 10 i 20 habitatges, gairebé nou de cada deu (88,4%) estan
concentrats en els barris de Vilamirosa (20,8%), el Puig - Teuleria (21,9%) i el conjunt Erm la Coromina (45,7%).
Els barris de Gràcia i el conjunt de Cavalleria - la Salut - Vista Alegre són barris
d'habitatges individuals o familiars, amb una presència testimonial d'edificis de
plurifamiliars.
Als barris de Baix Vila, Dalt Vila i el Barri Nou, els edificis de menys de 5 habitatges
conformen al voltant del 71% de la totalitat d'habitatges. Si hi afegim els edificis de fins a 10
habitatges aquest percentatge s'aproxima al 95% del total del parc residencial dels barris.
A l'altre extrem hi hauria el conjunt de l'Erm i la Coromina, en que el 38,8% dels habitatges
formen part d'edificis amb més de deu unitats, amb diverses agrupacions de més de 40
habitatges (Can Mateu) i 10 plantes d'alçada (Can Garcia).
Als barris de Vilamirosa i el Puig - Teuleria, els edificis de més de 10 habitatges
representen el 15,6% i el 20,0% respectivament.

4.4 Dades de l’execució del Pla de Millora del barri de l'Erm.
El desembre del 2016 es va tancar l’avaluació final del Pla de Millora (PMBE) del Barri de
l’Erm es va iniciar específicament per resoldre la problemàtica de l’estat de conservació de
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l’edificació i els habitatges. El PMBE estableix que malgrat que l’estat de conservació de la
majoria de les edificacions es acceptable, detecta que les edificacions singulars del barri,
els grans blocs d’habitatge que concentren un 30% de la població, mostren un important
grau de mancances, en especial en matèria de seguretat i protecció contra incendis i en
condicions d’accessibilitat.
El PMBE estableix un seguit d'actuacions agrupades sota el títol "Actuacions en espais
privats: Rehabilitació i equipament dels elements colꞏlectius dels edificis afectats de greus
patologies i enderrocament d’aquells no susceptibles d’ésser rehabilitats” que incorpora,
entre d'altres, les següents accions:


Can Garcia: enderroc de les 6 escales (256 habitatges) amb el conseqüent
reallotjament de famílies.



Can Mateu: rehabilitació de les patologies en elements comuns dels edificis,
adequació de les instalꞏlacions comunitàries i condicionament de patis i celoberts
comunitaris. 19 escales, 297 habitatges.



Can Casas: rehabilitació de les patologies en elements comuns dels edificis,
adequació de les instalꞏlacions comunitàries i condicionament de patis i celoberts
comunitaris. 2 escales, 61 habitatges.



Ca l’Arnaus: rehabilitació de les patologies en elements comuns dels edificis,
adequació de les instalꞏlacions comunitàries. 5 escales, 95 habitatges.



Actualment, bona part d’aquestes actuacions s’estan duent a terme a través de
l’Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE).

Can Garcia: Cas singular es el de Can Garcia amb dos blocs de planta baixa i 11 plantes,
amb un total de 256 habitatges, 12 locals en planta baixa i 37 garatges. Els edificis es van
construir els anys seixanta amb ciment aluminós i el PMBE recomanava el seu
enderrocament.
A partir dels convenis signats entre la Generalitat i l’Ajuntament de Manlleu, l’Incasòl va
promoure la construcció de tres edificis amb un total de 70 habitatges per tal de traslladarhi els propietaris amb dret a reallotjament de Can Garcia. Pel que fa als arrendataris, es va
posar en marxa un procés de reallotjament a diferents indrets del municipi en colꞏlaboració
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
El primer edifici es va enderrocar el març del 2016, i en l’actualitat s’està treballant per al
reallotjament de les persones que resten en el segon edifici, per a procedir també al seu
enderroc.
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4.5. Conclusions de les característiques tipològiques i físiques del parc d'habitatges


Els barris de Baix Vila, i els conjunts de L'Erm / la Coromina i de Cavalleria / la Salut
/ Vista Alegre concentren gairebé 2/3 dels habitatges vacants del municipi (65,4%).



Als conjunts de Dalt Vila / Barri Nou, L'Erm / la Coromina i Cavalleria / la Salut /
Vista Alegre aproximadament un de cada cinc habitatges està buit (vacant).



Quatre de cada cinc (80,20%) habitatges emplaçats en edificis de més de 20 unitats
estan concentrats al conjunt Erm / la Coromina.



Nou de cada deu habitatges inclosos en edificis que tenen entre 10 i 20 unitats
estan concentrats als barris de Vilamirosa (20,8%), el Puig - Teuleria (21,9%) i el
conjunt Erm / la Coromina (45,7%).



Als barris de Baix Vila, Dalt Vila i el Barri Nou, aproximadament el 71% de tots els
habitatges es troben en edificis de menys de 5 unitats. Si s'inclouen els edificis amb
menys de 10 habitatges, aquest percentatge s'aproxima al 95% del parc residencial
dels barris.



Al conjunt de l'Erm / la Coromina, dos de cada cinc habitatges (38,8%) formen part
d'edificis amb més de deu unitats, essent de destacar diverses agrupacions amb
més de 40 habitatges (Can Mateu) i un edifici de 11 plantes d'alçada (Can Garcia).



Els edificis de més de 50 anys d’antiguitat estan ubicats principalment a Baix Vila,
Dalt Vila, Barri Nou, Cavalleria, la Salut, Vista Alegre.



Hi ha prop d’una cinquantena d’habitatges que es poden definir com a
infrahabitatge, per no tenir aigua, lavabo o instalꞏlació d’evacuació d’aigües
residuals.



Hi ha prop de dos-cents edificis de més de tres plantes que no disposen d’ascensor.
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5. LA SITUACIÓ DEL MERCAT DE L’HABITATGE
5.1 Demanda d’habitatge
Per tal de poder conèixer la demanda d’habitatge que hi ha en un lloc concret s’han
d’analitzar les tres grans característiques que determinen la demanda real de l’habitatge
com són, la motivació de la demanda, el perfil del solꞏlicitant i les particularitats de
l’habitatge desitjat.

•

Motivació de la demanda

Com a primera variable de la demanda d’habitatge podem distingit entre dues actituds
respecte a la recerca d’habitatge:


Demanda efectiva, on les persones acudeixen de forma activa al mercat en busca
d’habitatge. En aquest moment en el municipi de Manlleu s’ha reduït enormement
en front de dècades passades.



Demanda latent, on les persones tot i que tenen la necessitat d’un habitatge, no el
cerquen de forma activa, i dintre d’aquest grup el podem subdividir en:
o

Persones que no cerquen per baixos ingressos

o

Persones que estan mal allotjades (accessibilitat, sobre ocupació,
adequació)

o

Persones que busquen una millora residencial i esperen d’un habitatge
adequat a les seves necessitats (sigui per habitatges més grans, de millor
ubicació, o per passar de lloguer a patrimoni).

•

Perfil de la demanda d’habitatge

De les diferents persones que busquen o tenen necessitat d’un habitatge es poden
diferenciar en sis grans grups diferents, tot i que en els últims anys algun grup d’aquests ha
quedat reduït a la mínima expressió.


Joves que busquen el primer habitatge. Població entre els 20 i 35 anys que
busca el primer habitatge (20 a 30 anys) bàsicament de lloguer, o per passar de
lloguer a habitatge de propietat (30 a 35 anys). On generalment és difícil que puguin
tenir estalviat el 20% del preu de l’habitatge per fer front a l’entrada i despeses
inicials, i necessiten l’ajut dels familiars.



Immigració. Actualment hi ha un 20% de població d’origen estranger, sensiblement
superior a poblacions de l’entorn, i bàsicament es produeix per la tipologia i preu
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dels habitatges de Manlleu. Aquest fet provoca que hi hagi un perill de sobre
ocupació en alguns habitatges, i que producte de la crisi econòmica en alguns
habitatges hi hagi dificultats per mantenir el corrent les quotes de lloguer o hipoteca.
Principalment estant concentrats en els habitatges del barri de l’Erm.


Separacions i divorcis. Resultat del trencament d’una parella. Aquest fet provoca
que hi hagi dos habitatges amb un únic ingrés per habitatge, cosa que comporta
dificultats per assolir les quotes hipotecàries o de lloguer. I les dimensions dels nous
habitatges solꞏlicitats solen ser de dimensions inferiors, habitatges amb 2
habitacions.



Millora residencial o reposició. Per cercar un habitatge generalment més gran, de
més habitacions i amb una millor situació. Aquest canvi normalment ve associat a la
venda de l’habitatge habitual i aquest fet provoca que actualment ha disminuït
enormement les transaccions, el que significa que està en estat latent.



Gent gran. Per tal d’adequar les seves necessitats actuals a la tipologia i dimensió
de l’habitatge. Generalment l’habitatge per a la gent gran és massa gran, i amb
dificultats d’accessibilitat i adequació, i hi ha una demanda d’un nou habitatge. Tot i
així també moltes de les persones prefereixen adequar l’habitatge habitual i poder
estar més temps residint l’habitatge propi.



Inversió. On es buscava un rendiment econòmic de la simple transacció de compra
i posterior venda de l’habitatge. Actualment el nombre d’habitatges destinats a la
inversió ha disminuït, tot i que encara n’hi ha que esperen una certa recuperació del
valor dels seus actius.

Per a l’estimació de la demanda latent que és la no satisfeta per l’oferta existent, en els
estudis elaborats en el PLH es van considerar els tres procediments següents:
1) Calculant la demanda generada en els darrers anys degut a l’augment en el nombre de
llars formades menys el nombre d’habitatges nous i de segona mà que han pogut ser
ocupats durant el mateix període de temps;
2) Estimant la proporció de les noves llars que s’han pogut generar els darrers anys amb
ingressos familiars per sota dels necessaris per accedir a la compra d’un habitatge amb els
preus i condicions financeres que s’ofereixen en el mercat;
3) Utilitzant i analitzant la informació de que disposa l’Ajuntament de Manlleu -Institut de
Desenvolupament de l’Erm, llistat de solꞏlicitants- sobre demandants d’allotjament durant
els darrers quatre anys.

MEMÒRIA SOCIAL

25

Aprovació inicial

La demanda latent d’habitatges, calculada a través de tres procediments diferents, oscilꞏla
entre les 300 i les 875 unitats. Com a base pel Pla Local de l’habitatge la demanda latent
no satisfeta a principis del 2011 es situa als 500 habitatges.
Aquesta demanda s’ha cobert només en una petita part en el període programat fins l’any
2016 en el PLH, i amb el lleuger descens de població dels darrers anys, aquesta demanda
hauria disminuït, no obstant a efectes del POUM es considera que continua essent
raonable situar-la encara avui a l’entorn de les 500 unitats.
La nova demanda d’habitatges prevista pels propers dos sexennis que cobreix el POUM és
de 735 unitats, d’acord amb l’escenari intermedi, que s’ha escollit com a més adequat entre
els diferents escenaris estimats amb les projeccions demogràfiques de l’Estudi del Centre
d’Estudis Demogràfics -op.cit-.
En total la demanda total d’habitatges s’estima doncs 1.235 unitats; xifra que inclou la
demanda actual existent de 500 unitats més les 735 unitats previstes que es generaran per
la formació neta de noves llars en els propers dos sexennis que programa el POUM i un
cop descomptades les llars que es destruiran per desaparició de llars encapçalades per
persones madures i grans durant el mateix període.
Aquesta demanda s’hauria de cobrir amb els nous habitatges previstos al POUM, amb
l’ocupació dels habitatges buits existents i amb la rehabilitació de bona part del parc
existent obsolet.
S’ha de tenir en compte en tots els casos, que per garantir un mínim funcionament del
mercat immobiliari, l’oferta possible, es a dir els solars edificables i els pisos a rehabilitar,
haurien de superar com a mínim en 1,5 vegades la demanda futura.

5.2 Oferta d’habitatge
El sector immobiliari ha sofert uns canvis substancials durant els últims anys. La sortida de
la crisi de l’any 94, va comportar un llarg període d’expansió que es va accelerar de manera
intensiva del 2003 al 2007, període anomenat de turboeconomia, i on el sector de la
construcció era un dels pilars d’aquest creixement.
A partir del 2007-2008 amb la crisi financera, la crisi del sector de la construcció, i finalment
amb la crisi global s’ha entrat en un període d’una dècada de durada amb un gran correctiu
respecte a la construcció i als preus de l’habitatge. Tot i que les dades oficials ens indiquin
que des del 2014 ja no estem tècnicament en crisi, i ha davallat el nombre de persones
aturades, el cert és que el repunt en nombre de transaccions o del preu de l’habitatge és
tots just incipient.
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Construcció habitatges 2017

MANLLEU

OSONA

CATALUNYA

Habitatges iniciats

3

251

11.340

Habitatges iniciats de protecció oficial

0

14

1.013

Font Idescat
En el moment actual, amb greus seqüeles de la gran crisi, ens trobem amb un índex d’atur
encara massa elevat, amb un sector bancari amb nombroses propietats immobiliàries que
distorsionen els preus del mercat, i en algunes poblacions amb un stock d’habitatges per
colꞏlocar molt elevat.
Es pot comprovar segons les dades del municipi de Manlleu com s’ha reduït el preu de
venda i de lloguer dels habitatges respecta als preus d’abans de la crisi immobiliària (2007),
amb una parcial recuperació en els dos últims anys.

Evolució preus venda – Manlleu
Evolució preus lloguer €/m2 - Manlleu
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Així mateix, el sector bancari a voltes de l’augment de la població aturada, ha vist com li
augmentava la morositat, i aquest fet ha provocat un enduriment de les condicions per a
concedir les noves hipoteques, i amb un tipus d’interès de referència més elevats que en
períodes anteriors.

5.3

Evolució del sector de l’habitatge

El sector ha patit un fort estancament, i des del 2007 s’han produït moltes menys
operacions de compra-venda, tant al municipi de Manlleu com a la resta de la comarca i al
conjunt de Catalunya, el que indica la desaparició d’una part important del sector de la
construcció.
Número de transaccions de compra-venda a Manlleu per trimestres

En la majoria de municipi de Catalunya, s’ha experimentat un augment de la població que
està en habitatges de lloguer, fent que hi hagi un cert repunt del preu de l’habitatge de
lloguer.
D’acord amb els estudis elaborats en el PLH per valorar l’oferta local d’habitatges o cases en
venda o lloguer, s’extreuen les següents conclusions, que es poden considerar una aproximació
generalitzada de les característiques de l’oferta local:



Una quarta part del parc d’habitatges desocupats es troben en venda o lloguer
(367).



Pel que fa a la oferta de venda de pisos de segona mà, les superfícies són de 85
m2 construïts amb un preu de 164 mil euros (2.000 euros/m2), mentre que els nous
són de l’ordre de 64 m2 i costen 171 mil euros (2.600 euros/m2).
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L’oferta de venda de cases és força reduïda en comparació a la de pisos i les xifres
premi no poden ser considerades. Destaquen les superfícies i preus superiors als
dels pisos en venda.



L’oferta de pisos de lloguer es situa al voltant del 20% de l’oferta total d’habitatges
del mercat local. El promig de superfícies és de 90 m2, amb el preu de 500 euros
mensuals (6,1 euros/mes per m2 construït).

5.4 Anàlisi del potencial d’habitatges dirigits a polítiques socials
D’acord amb les dades del Pla Local d’Habitatge de Manlleu 2011-2016 i les facilitades per
l’Ajuntament a setembre de 2018 els habitatges destinats a polítiques social o que reben
ajuts pel pagament de rendes és en l’actualitat de 1.041 habitatges (14,15% del total de
7.353 habitatges principals).


Actuacions públiques d’habitatge protegit en venda entre 1992 i 2006: 37
habitatges.



Parc d’habitatges públic: 102 habitatges (46 habitatges públics PNH + 56 Vilamuntà
de venda)



Parc de lloguer anterior a 1985, segons dades any 2006 d’acord amb les dades
actualitzades per la secretaria d’habitatge: 167 habitatges



Habitatges de lloguer de la Borsa (OLH): 36 habitatges



Tramitacions d’ajuts al pagament del lloguer (any 2017): 481 habitatges (*)



Renda Bàsica d’Emancipació (tramitades i en seguiment): 215 habitatges



Habitatges de Serveis socials: 3 habitatges

(*) segons certificació d’intervenció de l’Ajuntament de Manlleu (gener de 2018).

6. PROJECCIONS DE FUTUR
6.1 Projeccions demogràfiques per Manlleu a l’horitzó del 2033
Per tal de poder valorar quines són les necessitats futures d’una població en els diversos
aspectes que pot abastar l’urbanisme com els creixements, les previsions d’equipaments
(educatius, assistencials), de mobilitat, etc., les previsions demogràfiques són una eina
indispensable.
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•

Evolució de la població

La població de Manlleu al llarg del segle XX i primera dècada del segle XXI mostra tres
períodes clarament diferenciats: El primer període (1900-1950) està caracteritzat per un
creixement molt suau, en què es passa de 5.823 habitants el 1900 a 7.294 el 1950, un
25%. El segon, del 1950 al 1991, està marcat per un creixement molt acusat, espassa de
7.294 habitants el 1950 a 16.242 habitants el 1991, és a dir, un increment del 123% en 40
anys. El tercer, del 1991 al 2011, torna a registrar un creixement molt elevat, de 16.242
habitants el 1991 a 20.445 habitants el 2011, un increment del 26% en 20 anys.
En la darrera evolució, prenent com a període d’anàlisi el comprès entre els anys 1975 i
2017, hi ha una població empadronada de 14.121 habitants i a 1 de gener de 2017 la
població empadronada ha augmentat fins als 20.007 habitants. És a dir, en els darrers
quaranta-dos anys la població augmenta un 41,7% (5.886 persones), semblant al registrat
al conjunt de la comarca (44,5%) i superior el produït a Catalunya (32,6%).

•

Projeccions demogràfiques

L’estudi demogràfic explicita de manera concreta l’estructura de la població i tipologia, la
mobilitat, el parc d’habitatges i la seva capacitat, així com l’evolució del nombre de llars.
L’aspecte més important de l’ estudi fa referència a les projeccions demogràfiques del 2016
al 2033 a la població de Manlleu, 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).
Com ja s’ha explicat anteriorment, 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 les previsions, tal com ja ha succeït en tots
els inicis i sortides d’altres períodes de crisi econòmica.
La previsió és que la dimensió mitjana de les llars continuï disminuint. La demanda
d’habitatge d’aquestes noves llars es satisfarà, sobretot, per la nova edificació, l’ús
d’habitatges buits en bon estat o la rehabilitació d’habitatges en mal estat.
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7. LA PROPOSTA DEL POUM
7.1 Criteris i objectius urbanístics
La proposta del POUM de Manlleu té com a primer punt la definició dels criteris i objectius
urbanístics i ambientals, i en la memòria d’ordenació del POUM es fixa els següents:
CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS
Dels diferents criteris i objectius urbanístics del Pla, hi ha els criteris i objectius
que fan referència directa als nous creixements residencials:


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



Completar la trama urbana consolidada existent i potenciar la rehabilitació



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



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



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



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



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

7.2 Els nous creixements residencials
La proposta del POUM 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.
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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’adaptar-los 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.

Model indicatiu en l’Avanç de Pla – SSTT municipals

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,
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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.
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.
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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 de Manlleu, i que el municipi pugui donar cabuda a aquesta societat
complexa i integradora, facilitant la cohesió social dins un municipi urbanísticament
equilibrat.
Els sectors urbanitzables residencials tenen un potencial de 414 habitatges de nova
implantació.
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 sectors
urbanitzables i en polígons residencials urbans.
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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 per a l’ús residencial, siguin sectors urbanitzables, plans de millora o
polígons d’actuació, representen en total un potencial de 1.035 nous habitatges.
Aquesta qualificació de sòl per a nous habitatges es considera baixa en relació als
creixements històrics del municipi i a les previsions del Pla territorial parcial de les
Comarques Centrals, i respon a les baixes expectatives de creixement demogràfic que en
aquest moment s’avaluen.
Aquests nous creixements previstos, han de servir per completar la trama urbana ja
existent, i possibilitar que el municipi pugui disposar de tipologies edificatòries
diversificades i complementaries, tals com l’habitatge unifamiliar de primera residència, que
es deficitària en el municipi.
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
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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.

8. PREVISIÓ DE NOU HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
8.1 Nou habitatge de protecció pública
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.
El resum de les previsions del nou sostre residencial i habitatges que possibilita el POUM
és el que es reflexa en el quadre 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
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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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D’aquests 1.036 habitatges que es qualifiquen de nou, el POUM reserva un mínim de 432
per a nous habitatges de protecció pública.
Aquesta previsió de nous habitatges de protecció pública s’afegeixen als habitatges de
protecció pública ja existents al municipi, i als dels solars que estan pendents de construir i
que ja estaven qualificats per a protecció pública procedents de planejament derivat
aprovat anteriorment (Can Brocato, Teuleria,etc.)
El còmput d’aquests habitatges de protecció pública ja existents al municipi es de 333
habitatges. 37 d’aquests provenen de les actuacions públiques d’habitatge protegit entre
1992 i 2006, derivades del Pacte Nacional de l’Habitatge; 112 pertanyen al parc
d’habitatges públic; 167 formen el parc de lloguer anterior a 1985 (segons dades de l’any
2006, actualitzades per la secretaria d’habitatge) i també es deriven del Pacte Nacional de
l’Habitatge; 7 habitatges de nova construcció al c/ Miriana i 7 al c/ Alta Cortada, i finalment
3 habitatges dels quals disposen els serveis socials,
A més, es disposa de 36 habitatges de lloguer inscrits a la borsa de l’OLH i de l’atorgació
d’ajudes al lloguer i per emancipació.
Els habitatges de protecció pública en solars pendents d’edificar son 89, i procedeixen de
planejament derivat ja aprovat: 48 procedents del PMU Can Brocato, i 41 del PMU La
Teuleria.

8.2 Reserves d’habitatge dotacional
A part dels habitatges de protecció pública, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Manlleu qualifica com a habitatge dotacional, els 5 habitatges propietat de l’Ajuntament
situats al final del carrer Torrent de la Borina-Passeig del Ter, amb les característiques que
preveu la legislació per aquests, i previstos per a lloguer eventual o per a les urgències
residencials que pugui haver-hi, com casos de violència de gènere, o d’altres.

9. OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA
L’article 73 de la Llei 18/2007 estableix que per a fer efectiu el dret a l’habitatge, els
municipis que estiguin inclosos en àrees declarades pel Pla Territorial sectorial d’Habitatge
com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, han de disposar en el termini
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màxim de vint anys d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%
respecte del total d’habitatges principals existents.
El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, estableix els municipis
que es consideren inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada, tenint en
compte el nombre d’inscrits en el Registre de solꞏlicitants d’habitatges amb protecció oficial,
producció d’habitatge protegit, estoc d’habitatges acabats sense vendre, lloguer mitjà
contractual, renda familiar disponible bruta, llars joves, immigració econòmica, i variació de
la població. Dins aquests municipis que formen part de les àrees de demanda residencial
forta i acreditada hi figura també el municipi de Manlleu.
La Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc
d’exclusió residencial, va modificar la llista d’aquests municipis inclosos en àrees de
demanda residencial forta i acreditada, mantenint no obstant, el municipi de Manlleu dins
dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada (Disposició
Final Segona Llei 4/2016).
Segons la Llei pel dret a l’habitatge, són habitatges destinats a polítiques socials i
computables per l’Objectiu de Solidaritat Urbana els següents:


Habitatges amb protecció oficial



Habitatges de titularitat pública



Habitatges dotacionals públics



Habitatges i allotjaments en programes d’inclusió social



Allotjaments colꞏlectius protegits i d’acollida d’immigrants



Habitatges cedits a l’administració pública



Habitatges privats en xarxes de mediació social



Habitatges en contractes de copropietat



Habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa:



Habitatges que es qualifiquin de protegits amb l’obtenció d’ajuts per la via de la rehabilitació
d’habitatges i d’edificis d’habitatges de masoveria urbana



Habitatges d’empreses per als treballadors



Habitatges de preu intermedi



Habitatges on l’usuari es beneficia d’ajuts públics pel pagament del lloguer



Habitatges que proposin els ajuntaments dins el programes socials amb ajuts municipals.

D’acord amb l’esmentada Llei, el municipi de Manlleu ha de tendir a que en un termini
màxim de 20 anys, el 15% dels habitatge principals siguin habitatges destinats a polítiques
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socials. Per tant, el 15% dels 7.353 habitatges principals existents (segons Idescat),
comporta que en els propers 20 anys, 1.103 habitatges puguin disposar d’ajudes o d’algun
tipus de política social.
Com s’ha explicat anteriorment, i d’acord amb les dades del Pla Local d’Habitatge de
Manlleu 2011-2016 i les facilitades per l’Ajuntament a setembre de 2018 els habitatges
destinats a polítiques social o que reben ajuts pel pagament de rendes és en l’actualitat
(desembre 2017) de 1.041 habitatges (14,15% del total de 7.353 habitatges principals).


Actuacions públiques d’habitatge protegit en venda entre 1992 i 2006: 37
habitatges.



Parc d’habitatges públic: 112 habitatges (46 habitatges públics PNH + 56 Vilamuntà
de venda)



Parc de lloguer anterior a 1985, segons dades any 2006 d’acord amb les dades
actualitzades per la secretaria d’habitatge: 167 habitatges



Habitatges de lloguer inscrits a la Borsa de l’OLH: 36 habitatges



Tramitacions d’ajuts al pagament del lloguer: 481 habitatges (*)



Renda Bàsica d’Emancipació (tramitades i en seguiment): 215 habitatges



Habitatges de Serveis socials: 3 habitatges

(*) segons certificació d’intervenció de l’Ajuntament de Manlleu (gener de 2018).
Per tant, amb els habitatges principals actuals (7.353), manquen 62 habitatges destinats a
polítiques socials, pel compliment de l’objectiu de solidaritat urbana d’assolir que un mínim
del 15% d’habitatges principals tinguin algun tipo de protecció pública (percentatge fixat per
assolir a l’any 2020).
Aquesta mancança s’assolirà en tota seguretat, amb el desenvolupament del POUM, que
preveu reserves del 30% per als nous sectors i polígons

d’habitatges, o amb el

manteniment que ha anat gestionant l’Ajuntament en els darrers anys d’ajuts al pagament
del lloguer.
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10 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE L'ORDENACIÓ URBANISTICA EN FUNCIÓ
DEL GENERE
10.1 Diagnosi social identificació dels rols de gènere
El municipi de Manlleu presenta una estructura d'edats equilibrada en quant a gènere, amb
un 50,1% de dones i un 49,9% d'homes. La piràmide d'edats, però, mostra certes
diferències entre ambdós en funció de l'edat. Mentre que el colꞏlectiu masculí és
lleugerament predominant a les franges d'edat de menys de 25 anys i entre 60 i 74 anys, el
femení es troba més representat en les franges de població adulta de 25 a 59 anys i
especialment de població madura de més de 74 anys (en aquest cas, 6 de cada 10
persones de 75 anys o més són dones), observant així d'un envelliment especialment
femení al municipi.
En general s'observa un aprimament important de la piràmide d'edats en els franges de
població jove entre 18 i 24 anys com a resultat de la significativa emigració d'aquest
colꞏlectiu.

Piràmide de població Manlleu 2017 - Gràfic Idescat.

En comparació amb la resta de la comarca de Osona, Manlleu té una estructura d'edats
similar, si bé lleugerament més jove; i en relació amb la resta del territori català, aquesta
proporció de població jove-adulta es fa més evident. En aquest sentit, l’índex d'envelliment
del municipi és del 93,67 mentre que el d’Osona 99,55, i el de Catalunya es situa al117,5 a
l’any 2017.. Tot i així, si tenim en compte el sobre envelliment, és a és a dir, la proporció
entre el nombre de persones grans majors de 85 anys i el nombre de persones amb 65 any
o més, Manlleu destaca per tenir un índex 0,2 punts més alt que el conjunt de la comarca.
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Cal tenir present que la tendència és l'envelliment de la població i que per tant caldrà
planejar una ordenació urbanística i una política d'habitatge d'acord amb aquestes
necessitats, sobretot relacionades amb l'atenció social i sanitària.
Conseqüentment, derivat de !'estructura d'edat, l’índex de dependència senil del municipi
(27,1%) es troba entre 0,2 i 1,3 punts per sota el de Osona i Catalunya respectivament, no
obstant l’índex de dependència juvenil és superior al del conjunt comarcal i està quasi
quatre punts per sobre el català
MANLLEU

OSONA

CATALUNYA

Índex dependència juvenil

28,93

25,9

24,2

Índex dependència de la gent gran

27,1

27,3

28,4

56,03

53,2

52,6

Index dependència 2017 – Idescat - Hermes

10.2. Mesures previstes en el POUM pera la igualtat d'oportunitats
Els principals eixos del POUM persegueixen un desenvolupament sostenible en base a un
ús racional de territori, el respecte del medi ambient, la cohesió social i la qualitat de vida, i
un impacte de gènere positiu tant per les dones, com pels colꞏlectius que requereixen d'una
atenció especifica com són la infància, la gent gran, persones amb alguna disminució i
altres colꞏlectius vulnerables.
La revisió del planejament es concep com una operació de microcirurgia urbanística
acomplint funcions de compactació i sutura i és en aquest sentit que els sectors en sol
urbanitzable es concentren per completar el nucli urbà actual, garantint un creixement
compacte i amb una major racionalització del consum de sol.
Al mateix temps, s'aposta per l'optimització del teixit urbà existent amb la densificació
raonada en alguns sectors que permetrà diversificar els usos i proporcionarà noves
tipologies d'habitatge més adequades, tant per les dimensions com pel preu dels
habitatges, a la demanda del municipi. En aquest sentit, la incorporació de reserves per a
habitatge protegit, superant les mínimes obligatòries, garantirà la igualtat d'oportunitats en
relació a l'accés a l'habitatge i contribuiré d'una banda a fixar la població jove en el municipi
evitant així la seva emigració cap a altres nuclis de població amb una oferta d'habitatge
més amplia i diversificada i d'altra banda a proporcionar habitatges per a la gent gran en
zones més cèntriques i properes als diferents serveis que ofereix el municipi i amb
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característiques especifiques a les seves necessitats. A més a més, Manlleu passarà a
disposar d'un parc més gran de titularitat pública per a situacions d’urgència i per a casos
de colꞏlectius amb necessitats especials.
El POUM suposa també la creació de nous equipaments, espais lliures i la interconnexió
entre aquests i les àrees existents.
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 peatonals urbanes.
L'estructuració de la trama proposada a partir de la creació de nous recorreguts per a
vianants ampliant les voreres i plantant arbrat, permetrà cohesionar el territori i els seus
habitants, creant circuits i eixos de comunicació entre equipaments, espais lliures i
elements d’interès.
A la vegada aquests nous circuits contribuiran a una percepció més amable i segura de
l'espai públic mitjançant el disseny d'accessos i passos ben definits, mobiliari urbà adequat,
una bona ilꞏluminació, etc , i afavorir les relacions socials.
A més a més, en els nous sectors es defineix una xarxa viaria amb amplades superiors als
10 metres i amb voreres arbrades de 3,50 m. d’amplada mínima, en un mínim del 60% de
la seva longitud, el que permet garantir un recorregut accessible en tots els carrers
pensada per a garantir la convivència entre els vianants i els altres mitjans de transport
(vehicle privat o públic, a peu o en bicicleta) i assegurar l'accessibilitat i mobilitat dels
diferents colꞏlectius.
En aquesta línia, es pretén millorar l'accessibilitat per als vianants i a la vegada potenciar
aquests elements com a estructuradors i identificadors del territori.
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
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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 primar 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, 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.

Esteve Corominas i Noguera – Joan Carles i Roqué
LAND Urbanisme i Projectes SLP
Manlleu, desembre de 2018
ESTEVE
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num:8309-7
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