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1

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

1.1 MARC NORMATIU
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i
concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret
Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament
urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement
i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat
de vida de les generacions presents i futures. Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la
Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de
creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible.
Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques
de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del
desenvolupament sostenible. En relació amb aquesta premissa, la Llei també esmenta, en el seu
article 59.1 apartat f), que entre la documentació necessària dels Plans d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) hi ha d’haver la documentació mediambiental adequada i, com a mínim,
l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).
D’altra banda, cal tenir en compte la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que
estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que
poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. No obstant això, segons la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica, mentre no es duu a terme l’adaptació de la normativa catalana a la normativa bàsica
estatal d’avaluació ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, la que esdevé el marc legal d’avaluació ambiental, sempre i quan no es contradigui
amb les prescripcions de dita normativa estatal.
Amb tot, segons l’apartat 6 a) de la Llei 16/2015, els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal són
objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària.
Atenent al marc normatiu detallat, un cop realitzada la sol·licitud d’inici del procediment
d’avaluació ambiental, dutes a terme les consultes prèvies i elaborat el Document d’Abast per part
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, l’article 20 de la Llei 21/2013
estableix que el següent pas de l’avaluació ambiental estratègica consisteix en la redacció d’un
Estudi Ambiental Estratègic (EAE d’ara en endavant). Els continguts d’aquest seran els que
estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme complementats amb els nous aspectes que es
deriven de la Llei 20/2013 (annex IV).
Així doncs, d’acord amb el marc normatiu esmentat, a continuació es presenta l’Estudi Ambiental
Estratègic del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu, amb que s’acompanya la
documentació tramesa per a l’aprovació inicial del Pla i per a donar continuïtat al procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària.
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1.2 ANTEDECENTS URBANÍSTICS DEL POUM
El 29 de juliol de 2014, una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia, confirmada pel Tribunal Suprem en data 21 de maig de 2015, va anul·lar el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manlleu deixant-lo sense cap efecte. Els motius pels
quals es va anul·lar el POUM van ser per l’omissió de l’estudi d’inundabilitat i del Pla Parcial 4.
Des de l’aprovació del POUM, el 15 de novembre de 2007 i 30 d’abril de 2008, hi hagut dues
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que modifiquen les prescripcions
normatives del POUM:
• 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 nul·la 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 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.
Per tant, des de la data de la publicació de la sentència en el DOGC número 6968, de 2.10.2015, el
planejament general vigent a Manlleu és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del 1988 el
qual va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 29
de juny de 1988, i les posteriors modificacions puntuals d’aquest (DOGC núm. 5025, de
10.12.2007; i DOGC núm. 5185, de 31.7.2008).
Amb això, des de l’Ajuntament de Manlleu s’ha procedit a la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana que, en base al POUM anul·lat del 2008, treballarà les propostes de planejament per tal de
disposar d’un planejament actual i que doni resposta a les necessitats actuals.
En l’apartat 5.1 del present EAE es fa una síntesi descriptiva del contingut del POUM que es
proposa per a ser aprovat inicialment.
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1.3 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES
A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut
coneixement per tal de recollir les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials
concurrents, tal i com estableix la Llei 21/2013, i d’identificar aquells casos en què la seva
superposició, entre si, i amb el Pla objecte d’estudi, pot representar impactes acumulatius
rellevants que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla.
A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes:
a) Instruments de planejament territorial i urbanístic
b) Plans territorials sectorials

1.3.1 EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, té com a objectius definir
l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya, i orientar les accions a emprendre per crear
les condicions adequades que atreguin l’activitat econòmica als espais idonis.
D’entre els sistemes de proposta que estableix el Pla, Manlleu queda inclòs dins dels sistemes per
al reequilibri territorial de Catalunya. Per a aquest sistema el Pla estableix quatre subtipus, dels
quals Manlleu forma part dels Sistemes per al reequilibri territorial de nivell 2, és a dir, els que
tenen un potencial intermedi de reequilibri territorial global. El Pla fa èmfasi en l’enfortiment e les
característiques d’aquests sistemes com a àrees dinàmiques i centrals del territori que els dóna
suport, que alhora incidiran en una major amplitud de la seva àrea d’influència i en una cohesió del
conjunt.:
•

Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de
l’àmbit metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país.

•

Potenciar el seu desenvolupament preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix,
buscant una prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats.

1.3.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS
Els Plans Territorials Parcials són una figura de planificació territorial derivada del Pla Territorial
General de Catalunya que estableixen el model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó
de 15-20 anys. D’entre els àmbits funcionals en què s’organitzen aquests plans, el municipi de
Manlleu s’inclou a l’àmbit de les Comarques Centrals, que comprèn les comarques de l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC d’ara en endavant) va ser aprovat
definitivament pel Govern de Catalunya en data 16 de setembre de 2008 i publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (núm.5241) en data 22 d’octubre de 2008, a l’efecte de la seva
executivitat immediata.
El PTPCC inclou el municipi de Manlleu dins l’àmbit anomenat “Plana de Manlleu”, el qual
s’identifica com un dels nodes fonamentals que han de garantir que el desenvolupament
econòmic de Catalunya. En concret, Manlleu forma part de la unitat de ciutats situada al nord
d’aquest àmbit (juntament amb les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de
Roda, Roda de Ter, Santa Cecília de Voltregà i Santa Maria de Corcó).
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Pel que fa al sistema d’assentaments, el Pla proposa una estratègia de creixement potenciat per
al nucli de Manlleu de manera que preveu augmentar el seu rang com a node territorial.
Pel que fa a la definició i l’estructuració del sistema d’espais oberts, si bé representen una
superfície notablement reduïda, el Pla delimita 180,26 ha de sòls de protecció especial. Aquesta
categoria s’atorga a aquells sòls no urbanitzables en què concorren valors que justifiquen un grau
de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformació que els poguessin afectar.
En concret, els sòls de protecció especial de Manlleu responen al seu valor de connexió entre els
espais protegits per normatives sectorials per tal d’articular una xarxa que reforci la funcionalitat
global del territori. La regulació específica d’aquesta tipologia d’espais oberts s’estableix a l’article
2.7 de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPCC.
D’altra banda, es delimiten diversos terrenys sota la categoria de sòls de protecció territorial, en
tant que són sòls que el Pla no considera necessari que formin part de la xarxa de sòl de protecció
especial, però que tenen valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació
restrictiva de la seva possible transformació. D’entre els motius pels quals el sòl ha de ser
considerat sòl de protecció territorial, a Manlleu s’hi localitzen:
•

Interès agrari i/o paisatgístic: àrees d’activitats agràries d’interès per al territori, terrenys que
aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i terrenys que per estar molt
poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del Pla com espais
no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.

•

Potencial interès estratègic: àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat,
topografia o altres condicions poden tenir en el futur un paper estratègic en l’estructuració
territorial dels assentaments, les activitats i les infraestructures i, en conseqüència, cal
condicionar la seva possible transformació a un reconeixement de l’interès estratègic
d’aquesta. En concret, s’assenyalen els àmbits als municipis de Gurb i Manlleu per l’alta
accessibilitat que els confereixen les carreteres C-17, C-25, C-37, el ferrocarril a Ripoll i
Puigcerdà i el possible pas de l’eix transversal ferroviari, i una gran aptitud topogràfica, en el
sí d’un sistema urbà molt dinàmic.

•

Preservació de corredors d’infraestructures: àrees de sòl que per raó de la seva situació al
llarg de determinades infraestructures o en llocs crítics del territori, han de quedar excloses
de transformacions urbanístiques amb la finalitat de no dificultar futures propostes de
millora de la mobilitat territorial o de dotació d’infraestructures en general.

•

Riscos i afectacions: l’existència de riscos naturals o tecnològics o d’altres afectacions o de
situacions de vulnerabilitat que afecten superfícies significatives del territori i que el Pla
assenyala com una circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística
i l’edificació del sòl. En concret, per a la comarca d’Osona i pel municipi de Manlleu es senyala
el risc d’inundació associat al Ter.

La regulació del sòl de protecció territorial ve donada per l’article 2.9 de les Normes d’Ordenació
Territorial del PTPCC.
Finalment, pel que fa al sistema d’infraestructures de la mobilitat, l’objectiu de consolidació del
sistema micro-regional constituït pels caps de municipis de la plana de Manlleu implica completar
la xarxa viària bàsica actual per uns eixos de connexió de segon ordre, evitant la creació de “bypassos” entre eixos viaris bàsics especialment entre la C-37, a l’alçada de Manlleu i la C-17 a
l’alçada de Tona.
En referència al tram nord de la xarxa viària del sistema urbà de la plana de Manlleu, del qual forma
part Manlleu, el Pla proposa la creació d’un nou eix internuclis, anomenat Vial d’Osona, mitjançant
el condicionament de trams existents o l’execució de nous. En particular, es proposa un nou tram
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des de la BV-5222 fins la BV-5224 al nord de Manlleu, a l’alçada de l’enllaç amb la C-37, així com el
condicionament de la BV-5224 entre Manlleu i Torelló.
D’altra banda, el Pla apunta que el traçat entre la BV-5222 i la BV-5224 haurà de ser concretat en
la redacció del PDU de la Plana de Manlleu de manera que delimiti i reculli l’àrea d’expansió de la
ciutat de Manlleu. A més a més, amb aquest nou tram es dóna resposta als problemes de
connectivitat de la seva àrea industrial, actualment sense resoldre, evitant el pas de camions per
l’interior del municipi i agilitzant l’accés cap Manlleu.
A més a més, en relació amb la voluntat de configurar un Metro Regional a la comarca d’Osona, es
proposa la creació d’una nova estació de la línia Barcelona-Puigcerdà a Manlleu nord, mitjançant
un nou ramal que donaria servei als nous creixements de Manlleu.
Amb més detall, cal mencionar la situació del PAU-7 que el POUM proposa per a la Colònia Rusiñol,
i que se situa sobre sòl de protecció territorial per riscos i afectacions, en aquest cas vinculat a la
inundabilitat del riu Ter que discorre molt proper pel sud de l’àmbit. Segons l’estudi d’inundabilitat
complementari a la documentació del POUM, s’apunta que aquest sector està afectat per la zona
de flux preferent i pels períodes de retorn de T10, T100 i T500. Per tant, caldrà avaluar els usos
previstos en aquest PAU per tal que s’adeqüin al risc d’inundació.
Amb tot, en la següent imatge es resumeixen de forma gràfica les determinacions que per a l’àmbit
de Manlleu estableix el Pla, tant pel que fa al sistema d’espais oberts, a les estratègies dels
assentaments i a les actuacions sobre les infraestructures.
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Figura 1. Principals determinacions del PTPCC per al municipi de Manlleu

Font: PTPCC
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1.3.3

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES DEL TER I DEL FRESER

El Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser (PDU Ter i Freser, d’ara en endavant)
va ser aprovat definitivament el 20 de setembre de 2010 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (núm. 5724) el 29 de setembre de 2010. L’àmbit inclou 60 colònies industrials de
diversos municipis situats entre els extrems del riu Ter i Freser fins el pantà de Sau, entre els quals
s’inclou el municipi de Manlleu.
El Pla director té per objectiu consolidar aquestes 60 colònies i fàbriques de riu com a espais de
residència, d’activitat productiva, de freqüentació turística i de preservació de la memòria
històrica, tot això en un marc de planejament coherent.
El municipi de Manlleu forma part de la sisena unitat funcional (UT6 – Els meandres de la plana),
conformada per pausats meandres i ubicada plenament en la plana ausetana, en l’àmbit geogràfic
del Baix Ter. Aquesta unitat es caracteritza pels pronunciats meandres que faciliten l’obertura de
canals paral·lels o transversals oberts profusament en tot el territori per encabir una de les
concentracions colonials més importants del Ter i del conjunt català.
El municipi de Manlleu compta amb 10 instal·lacions que inclouen colònies o fàbriques de riu així
com altres peces d’interès:
• Ca l’Escolà o Casacoberta
• Can Remisa o Rusiñol
• El Dolcet
• Molí de Miarons
• Les tres fàbriques
• Molí Muntada
• Ca l’Estapé
• Can Sanglas
• Can Llanas
• Can Buixó, Rifà o Pontí
Atenent a les característiques de cada recurs o grup de recursos, el PDU planteja uns criteris
d’intervenció individualitzats per a cadascun d’ells.

1.3.4

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES RESIDENCIALS
ESTRATÈGIQUES DE LES COMARQUES CENTRALS

El Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials estratègiques de les Comarques Centrals (PDU
ARECC, d’ara en endavant) va ser aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en data 13 de març de 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (núm. 5426) el 22 de juliol de 2009.
Si bé inicialment aquest Pla preveia una ARE al municipi de Manlleu, l’esmentada resolució del
conseller de PTOP no va resoldre definitivament aquesta ARE.
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1.3.5

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE MANLLEU

Actualment el planejament general vigent al municipi de Manlleu és el Pla General d’Ordenació
Urbanística (PGOU d’ara en endavant), la versió refosa del qual fou aprovada definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 29 de juny de 1988, i les posteriors
modificacions puntuals d’aquest. Aquest instrument classifica el sòl municipal en urbà,
urbanitzable programat o no programat i no urbanitzable. En concret, el PGOU preveu:
•

•

•

Sòl urbanitzable programat (Plans Parcials):
o

P.P. El Serrallo

o

P.P. Mas Roca

o

P.P. La Teularia

Sòl urbanitzable no programat (Unitats Urbanístiques Integrades):
o

U.U.I. El Mas

o

U.U.I. El Verdaguer

o

U.U.I. Cal Xic

Sòl urbanitzable (Unitats d’Actuació):
o

U.A. El Benet

o

U.A. Torrent Magí

o

U.A. La Salut

o

U.A. Les Hortes

o

U.A. C. Bellmunt

D’altra banda, pel que fa al sòl no urbanitzable, aquest es delimita atenent a les següents
categories:
•

Protecció forestal paisatgística (122,4 ha)

•

Valor agrícola (732,0 ha)

•

Riu + rieres (41,44 ha)

•

Rústic (525,56 ha)

1.3.6 PLANS TERRITORIALS SECTORIALS
Els plans territorials sectorials són els plans d'incidència territorial que elaboren els diferents
departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El seu àmbit d'aplicació és tot el
territori de Catalunya.

1.3.6.1 CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES CENTRALS
El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al
Departament de Territori i Sostenibilitat el 31 d'agost de 2015 i aprovat definitivament el 27 de
juliol de 2016, comprèn 27 unitats de paisatge de les comarques centrals de Catalunya, on
Manlleu es localitza a la unitat de paisatge 17 de la Plana de Manlleu.
Els Catàlegs de paisatge són instruments que permeten la introducció d’objectius paisatgístics
en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials. Per fer-ho,
s’identifiquen les àrees del territori que tenen un caràcter similar, prenent com a base l’estudi dels
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elements naturals, culturals i visuals que configuren el paisatge, les quals s’anomenen unitats de
paisatge. De cadascuna d’elles s’inventarien els valors paisatgístics, la dinàmica general del
paisatge i els factors naturals i socioeconòmics que han intervingut i intervenen en la seva
evolució i transformació. Posteriorment, a partir de l’avaluació del paisatge, es formulen els
objectius de qualitat paisatgística de cada unitat i aquests es concreten en una proposta de
mesures i accions.
Manlleu forma part de la unitat de paisatge “Plana de Manlleu”, per a la qual es defineixen els
següents objectius de qualitat paisatgística:
17.1 Un paisatge propi d’una conca d’erosió fruit de l’acció de les xarxes fluvials del Ter i del
Congost, preservat i aprofitat com a recurs didàctic i turístic.
17.2 Unes formes morfològiques, com ara els anomenats turons testimonis i terrers, que
constitueixen una de les característiques principals de la Plana de Manlleu, valoritzades i
preservades com a sistemes de síntesi de l’estructura del territori.
17.3 Un cursos fluvials dels rius Ter i afluents, valoritzats i preservats en determinats trams
del seu recorregut.
17.4 Un paisatge complex estructurat per elements agraris, urbans i industrials, amb
escasses zones ocupades per la vegetació, ben ordenat i amb uns eventuals creixements
que no comprometin els valors del paisatge del lloc ni dels espais circumdants.
17.5 Un paisatge agrari extens estructurat a l’entorn d’importants masos i parcel·les de
conreu en formes paral·leles, hereves de les antigues centuriacions romanes en quadrícula,
ben conservat.
17.6 Un llegat històric i patrimonial de gran vàlua i unes colònies industrials restaurats i
rehabilitats pel seu valor històric i compatibles amb els nous usos funcionalitats.
17.7 Un sistema d’itineraris i miradors que inclogui turons testimoni, emfatitzi les
panoràmiques més rellevants i permeti descobrir la diversitat i els matisos de la Plana de
Manlleu.
Pel què fa a la proposta de criteris i accions que es defineixen per a la unitat paisatgística 17, es
recullen aquells rellevants per al municipi de Manlleu a la fitxa 11, d’anàlisi del paisatge, de
l’apartat 2.3 del present EAE.
Cal tenir en compte d’altra banda, el reconeixement dels anomenats “Paisatges d’atenció
especial” (PAE d’ara en endavant), entesos com espais amb trets molt singulars que els fan
objecte d’un tractament individualitzat, especialment de cara al planejament urbanístic. Manlleu
forma part del PAE “El paisatge d’atenció especial de les colònies industrials i les fàbriques de riu
del Llobregat i del Ter”, corresponent als àmbits territorials dels respectius plans directors
urbanístics de les colònies. Atenent a les dinàmiques de transformació detectades, es proposen
diverses estratègies de paisatge per tal de garantir la seva preservació i la dinamització dels seus
valors:
Estratègia 1. Preservar els valors naturals dels entorns fluvials
Estratègia 2. Conservar la imatge dels assentaments urbans
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Estratègia 3. Millorar la condició de les xarxes viàries i ferroviàries com a miradors
Estratègia 4. Assegurar la connectivitat transversal
Estratègia 5. Revaloritzar i reutilitzar les colònies industrials

1.3.6.2 PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000
El Pla d’espais d’interès natural (PEIN d’ara en endavant), és un instrument de planificació
territorial que, per una banda, estableix una xarxa d’espais naturals que sigui congruent, prou
àmplia i suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels
sistemes naturals del nostre país i, d’altra banda, delimita i estableix les mesures necessàries per
a la protecció bàsica d’aquests espais naturals. Va ser aprovat pel Decret 328/1992 de 14 de
desembre. El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb
caràcter general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre els espais
PEIN regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa
la legislació urbanística vigent a Catalunya.
D’altra banda, cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i la Xarxa Natura
2000, ja que d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració
d’una zona d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA)
implica la seva inclusió automàtica en el PEIN. L’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000
per part del Govern de Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) ha comportat una ampliació
substancial del PEIN.
Amb tot, al terme municipal de Manlleu no es localitza cap espai inclòs al PEIN o a la XN2000, si bé
cal posar en valor la proximitat a l’espai PEIN dels Turons de la Plana Ausetana (de característiques
molt similars amb alguns espais del municipi) i al corredor ecològic que conformen diversos
espais de l’est i el sud del municipi i que sí que formen part de la XN2000: Montesquiu, Collsacabra,
Savassona, Guilleries, Montseny, Cingles de Bertí, Gallifa, Sant Llorenç.

1.3.6.3 PLA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC DE CATALUNYA (2012-2020)
Aquest Pla recull les orientacions polítiques en matèria d’energia, la qual té una estreta relació
amb les quatre dimensions de la sostenibilitat (econòmica, social, d’equilibri territorial i
ambiental). Destaca el fet que el Pla representa un nou enfocament en les polítiques públiques
catalanes en tant que integra les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic. Cal tenir
present, no obstant, que el Pla no inclou d’altres aspectes del canvi climàtic com ara les emissions
de gasos d’efecte hivernacle no vinculades a l’energia, l‘anomenat efecte embornal (boscos,
agricultura, ...), l’adaptació als impactes del canvi climàtic o el desenvolupament de models
climàtics regionals.
En el capítol 5 d’aquest Pla (Estratègies i planificacions sectorials del nou Pla de l’Energia i Canvi
Climàtic de Catalunya 2012-2020), es desenvolupen les línies estratègiques que permeten
assolir els objectius del Pla:
A. implantació d’una mobilitat sostenible i energèticament eficient
A.1 – Fabricació de vehicles elèctrics i dels seus components, i la seva introducció en el
mercat.
A.2 – Desenvolupament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric.
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A.3 – Generació d’altres negocis associats al vehicle elèctric
A.4 – Implantació de carrers intel·ligents i gestió eficient del tràfic
A.5 – Foment de la demanda qualificada i innovadora
B. EDIFICACIÓ SOSTENIBLE I EFICIENT
B.1 – Rehabilitació d’habitatges aplicant solucions d’eficiència energètica.
B.2 – Desenvolupar un nou tipus d’edificació basada en criteris de sostenibilitat energètica.
B.3 – Fabricació i aplicació de materials, equips i aparells, destinats a instal·lacions dels
edificis i sistemes intel·ligents de control, per l’eficiència energètica.
B.4 – ESE’s com a garantia d’estalvi.
C. DESPLEGAMENT DE XARXES ENERGÈTIQUES INTEL·LIGENTS (SMART GRIDS)
C.1 – Aprofitament de les oportunitats derivades de la implantació dels comptadors
intel·ligents.
C.2 – Impulsar el desenvolupament de les xarxes intel·ligents (smart grids).
C.3 – Promoció de xarxes de districte de calor i fred.
D. CONTRIBUCIÓ A UNA GENERACIÓ ENERGÈTICA MÉS DIVERSIFICADA, EFICIENT I SOSTENIBLE
D.1 – Impuls de noves plantes i instal·lacions de producció energètica de font renovable.
D.2 – Valorització energètica dels recursos disponibles
D.3 – Impulsar projectes demostradors amb R+D pel que fa a la generació energètica amb ús
de renovables.
D.4 – Internacionalització de solucions de generació energètica renovable
e. MILLORA DE L’ÚS DE L’ENERGIA PER PART DE LA DEMANDA (INDÚSTRIA, SERVEIS I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA)
E.1 – Mesures comunes a tots els segments
E.2 – Mesures pel segment Indústria i Serveis
E.3 – Mesures pel segment Administració Pública

1.3.6.4 LLEI 16/2017, DE L'1 D'AGOST, DEL CANVI CLIMÀTIC
Aquesta Llei adopta les bases derivades de la legislació comunitària europea i configura els
elements essencials per a la regulació d’aquest aspecte al nostre país. La Llei persegueix,
bàsicament, cinc finalitats:
•

Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.

•

Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.

•

Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i
fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.

•

Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la
dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.

•

Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la
participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.
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La Llei regula els objectius relatius a les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic i en
preveu la integració en totes les polítiques sectorials de les administracions publiques.
Pel que fa a la mitigació, estableix les següents fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH), que s’han de revisar cada cinc anys:
•

L'objectiu de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a l'any 2030 és del
40% respecte a l'any base (1990), del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050.

•

L'objectiu de reducció dels òxids de nitrogen per a l'any 2020 és del 35%, i el de reducció de
les partícules en suspensió de menys de 10 micres, del 30%.

•

Els objectius de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle per a les energies renovables en
la producció energètica i per a l'eficiència energètica són del 100% amb l'horitzó d'un model
neutre en emissions de carboni per al 2050.

Cal tenir en compte que, anteriorment a l’aprovació d’aquesta llei, el Govern de la Generalitat de
Catalunya va aprovar l’Acord de Govern de 20 d’octubre de 2015 pel qual es compromet
voluntàriament a assolir una reducció d’un 40% de les emissions totals de GEH al 2030, el que
suposa reduir un 28% les emissions de GEH dels sectors difusos respecte a les de l’any 2005.
La integració de l'acció climàtica en les planificacions i programacions sectorials implica la
integració de les mesures adequades per a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic en els sectors
de l’agricultura i la ramaderia, pesca i aqüicultura, aigua, biodiversitat, boscos i gestió forestal,
energia, industria, serveis i comerç, infraestructures, residus, salut, transports i mobilitat,
turisme, formació professional, universitats i recerca i urbanisme i habitatge. Així mateix, cal
incloure en els plans d'emergència i de protecció civil vigents les modificacions que escaiguin com
a conseqüència de l'increment de la intensitat i la freqüència dels fenòmens meteorològics
extrems.
En relació a l’energia, les mesures han d’anar encaminades a impulsar polítiques d'estalvi i
eficiència energètics, amb l'objectiu de reduir el consum final d'energia almenys un 2% anual per
a arribar com a mínim al 27% l'any 2030, excloent-ne els usos no energètics; promoure les
energies renovables, que s'han de desenvolupar, sempre que sigui possible, aprofitant espais ja
alterats per l'activitat humana, i minimitzar així l'ocupació innecessària del territori; i impulsar un
model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030
es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per
a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
En la seva disposició addicional tercera, la llei estableix que l'Estratègia catalana d'adaptació al
canvi climàtic amb l'horitzó 2013-2020 (ESCACC) és l'element de planificació de les polítiques
d'adaptació a partir del qual els departaments de la Generalitat, en l'àmbit de les competències
respectives, han de desenvolupar els plans d'acció sectorials corresponents.

1.3.6.5 ESTRATÈGIA CATALANA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (2013-2020)
Arran de l’embranzida mundial de les polítiques d’adaptació als efectes del Canvi Climàtic, l’any
2011 l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va iniciar l’elaboració de l’Estratègia Catalana
d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC d’ara en endavant), en què es proposen una sèrie de
mesures d’adaptació d’acord amb el grau de vulnerabilitat dels sectors i sistemes i d’acord amb
les actuacions que en matèria d’adaptació estan implantant altres nacions i estats del món
traduïdes a les especificitats del territori català.
L’ESCACC es marca dos objectius operatius (OP), cadascun dels quals es desglossa en objectius
transversals (OT) definits com a conseqüència de la diagnosi d’adaptació que es realitza. A
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continuació es presenten els dos OP i s’indiquen aquells OT que poden tenir incidència sobre la
planificació urbanística:
•

OP Generar i transferir tot el coneixement sobre l’adaptació al canvi climàtic

•

OP Augmentar la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes (reforç de la capacitat de
resiliència i disminució de l’exposició dels sistemes/sectors)
o

OT Incorporar l’adaptació a les polítiques i decisions públiques, normativa, planificació i
programació

o

OT Modular, en funció de la menor disponibilitat d’aigua, el desenvolupament territorial,
urbanístic i econòmic a través de les polítiques i decisions públiques

D’altra banda, aquests objectius es concreten en una sèrie de mesures d’adaptació específiques,
recollides al capítol 4 de l’ESCACC, classificades en funció del sector o sistema a què fan referència.
A continuació es fa un recull d’aquelles mesures que poden tenir relació amb la planificació
urbanística, tenint en compte que en l’ESCACC s’assumeix que el 80% de les actuacions per fer
front al repte del canvi climàtic s’implanten en el sí dels governs subnacionals i locals i, per tant,
el paper del municipi pren força en aquesta lluita:
Mesures genèriques:
•

Plantejar que els instruments planificadors del país tinguin en compte les infraestructures
naturals existents a Catalunya (boscos, rius, sistemes naturals) per tal que es potenciïn els
serveis que proveeixen.

Agricultura i ramaderia:
•

Aplicació de mesures de gestió que evitin la salinització, erosió i pèrdua de la matèria
orgànica dels sòls a Catalunya. En concret, aplicació de mesures per a la reducció de
l’abandonament de terrenys de secà per evitar la reforestació, l’augment de risc d’incendis,
l’alteració del cicle hidrològic,...

•

L'abandonament de secans provoca una recolonització i en conseqüència, canvis en el
balanç d'aigua. Cal promoure l'eficiència en l'ús de l'aigua també en els secans; l'aigua
estalviada en els grans regs hauria de servir per a aquest i d'altres usos.

•

Impuls de la ramaderia extensiva.

Biodiversitat:
•

Efectuar la gestió de l’aigua amb criteris de sostenibilitat, ja que un dels factors limitants per
a la conservació dels ecosistemes serà aquest bé finit i escàs.

•

Aplicar mesures que afavoreixin un augment de la biodiversitat en l’espai i el temps.

•

Establir mesures per millorar la connectivitat ecològica a fi d’enfortir la capacitat de
resiliència de les espècies davant de canvis globals.

Gestió de l’aigua:
•

Millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i
aprofundiment en la combinació de solucions d’obtenció de recurs tal i com planteja el Pla de
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

•

Consideració de les condicions futures potencials sota el canvi climàtic en el disseny de les
noves infraestructures i les assumpcions sobre la probabilitat, la freqüència o la magnitud
d’esdeveniment extrems.

•

Increment de la flexibilitat dels sistemes de dotació d’aigua, generació d’energia i
infraestructures (interconnexió de xarxes per assegurar garanties, no per incrementar
l’oferta).
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•

Reforç de la garantia de subministrament a través de la recerca d’altres fonts locals
(reutilització d’aigües grises, recuperació de pous, construcció de dipòsits pluvials) i la
connexió a xarxes regionals.

•

Foment de polítiques de gestió de les zones inundables que disminueixin el risc tot i afavorint
el manteniment de zones humides, la recàrrega d’aqüífers o la conservació de platges.

Gestió forestal:
•

Integrar la planificació forestal en les planificacions pel que fa a la conca, posant de relleu el
paper dels boscos i la seva gestió sobre el recurs aigua, així com les relacions entre la
capçalera i el tram baix.

•

Millorar la conservació dels ecosistemes forestals com a proveïdors d’aigua mitjançant el
pagament per serveis ambientals, per part dels consumidors d’aigua neta del tram baix als
consumidors de la capçalera (internalitzar el que és ara una externalitat).

•

Fomentar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses arbrades
enfront de fenòmens extrems (especialment incendis i episodis de sequera).

•

Crear sinergies entre la gestió forestal (retirada de combustible) i les energies renovables
(biomassa).

•

Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides associades.

•

Fomentar la custòdia del territori com a element de coresponsabilitat en la implementació de
les accions d’adaptació al canvi climàtic.

Mobilitat i infraestructures de transport:
•

Incorporar el canvi climàtic i els seus possibles impactes en la futura planificació
d’infraestructures de transport i en els projectes executius.

•

Fomentar i donar suport a totes aquelles mesures que promoguin actuacions per la mobilitat
sostenible i l’ús del transport públic de proximitat.

•

Impuls a la rehabilitació que incorpori criteris bioclimàtics i d’eficiència amb l’objectiu
d’augmentar el confort tèrmic tot disminuint les necessitats de climatització (foment a la
implementació de sistemes de protecció solar com tendals, persianes, lamel·les, gelosies i
l’aïllament de finestres).

•

En l’urbanisme, principalment de ciutats, incorporació de totes les mesures preventives
(zones verdes, zones blaves, arbres, zones amb tendals,...) per poder reduir al mínim l’efecte
d’illa de calor urbana.

•

Establiment de la transició cap a un model energètic més diversificat, descentralitzat, baix
en carboni, econòmicament dinamitzador, socialment inclusiu i ambientalment conseqüent
tal com preveu el PECAC.

•

Col·laboració en la incorporació de criteris bioclimàtics i d’eficiència per tal de disminuir
l’efecte d’illa de calor i les necessitats de climatització, en l’urbanisme de ciutats i pobles.

•

Potenciar prioritàriament les polítiques d’estalvi energètic.

Salut:

Energia:

Urbanisme i habitatge
•

Impuls a l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua (separació aigües grises, dipòsits de pluvials,
ús d’aigua regenerada, etc.) i de l’energia.

•

Consideració de la capacitat de càrrega del territori en els planejaments urbanístics per tal
d’impulsar criteris de compacitat en la urbanització.

•

Focalització en l’ordenació territorial i urbanística, així com en la implantació i distribució
d’usos del sòl, ja que la causa primera de la mobilitat “evitable” és la planificació.
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•

Incorporació dels impactes climàtics, i en concret de l’increment en la freqüència i intensitat
dels riscos naturals, en la planificació territorial i urbanística.

•

Foment de l’establiment de criteris bioclimàtics en la construcció de nous edificis i també en
la rehabilitació d’edificis i àrees urbanes.

•

Promoció d’instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en el disseny futur de
ciutats i pobles.

•

Impuls dels dissenys constructius verds en les cobertes dels edificis, jardins i horts urbans.

1.3.6.6 PAES DE MANLLEU
Amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i contribuir a nivell local en la lluita
contra el canvi climàtic, durant el Ple mes de setembre de 2008 l'Ajuntament de Manlleu es va
adherir al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa de la Comissió Europea per lluitar contra
l'escalfament del planeta. Les ciutats europees que signen el Pacte es comprometen a assolir els
objectius comunitaris i reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any
2020 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia
renovables.
Per aconseguir aquesta fita, i amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, durant
l'any 2009 es va elaborar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Manlleu (PAES).
El pla d'acció consta d'una diagnosi energètica del municipi i d'un inventari de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle de la ciutat. També defineix les accions a impulsar des de l'Ajuntament
per reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, d'acord amb els compromisos adquirits.
Així, a nivell de planejament, el PAES preveu incidir en la reducció d’emissions a través de, per
exemple, la mobilitat. En aquest sentit la documentació del POUM incorpora un estudi de mobilitat
generada que realitza una proposta de mesures que fomenten els recorreguts per a vianants i la
mobilitat sostenible a través del transport públic i la bicicleta. Entre altres, l’EAMG proposa ampliar
la xarxa de carrils bici fet que es troba en consonància amb les accions del PAES.
Addicionalment, en aquest EAE es proposen mesures per a l’estalvi energètic en els nous sectors
de desenvolupament que han de permetre contribuir a la reducció d’emissions que es proposa el
PAES (concretament, 0,82 tones/habitant).
En el darrer informe d’emissions de 2014 es mostra com la ràtio d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) per habitant és bastant baixa en comparació a la resta de municipis d’Osona. De
fet, les emissions de GEH per càpita de l’Ajuntament de Manlleu són de 0,075 tones de CO2eq.,
inferior a la mediana dels municipis d’Osona que és de 0,102 tones CO2eq.

1.3.6.7 PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA 2006-2026
Aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol, aquest Pla té l'objectiu de definir de manera
integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya
amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta d'infraestructures,
portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complert d'infraestructures
de Catalunya.
Pel que fa a Manlleu, les actuacions del Pla amb una incidència més directa sobre la població són:
•

Desdoblament de la via entre Montcada i Vic i Ripoll. Aquesta actuació està destinada
a ampliar la capacitat de la línia Montcada – Vic, i inclourà mesures d'integració
urbana de la línia ferroviària al pas pels nuclis urbans. En el Pla territorial de les
Comarques Centrals s'inclou el desdoblament de la línia fins a Ripoll, tot i que els
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plans del Ministeri de Foment, de moment només s'inclou el desdoblament fins a Vic.
El cost previst és de 285 M€ (segons el PITC) o de 463 M€ (segons el PTMB en l'àmbit
RMB).
•

Desdoblament de la via Vic – Ripoll. Actuació destinada a ampliar la capacitat de la
línia Vic – Ripoll i que inclou mesures d'integració urbana de la línia ferroviària al pas
pels nuclis urbans. El cost previst d’aquesta actuació és de 125 M€.

1.3.6.8 PLA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA
El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT d’ara en endavant) va ser aprovat pel
Govern de Catalunya l’any 1995 i revisat periòdicament. El seu objectiu és fer front a les
emergències generals, associades a riscos no especials, que es puguin produir en l’àmbit de
Catalunya i en àmbits territorials inferior quan es valori com a insuficient la capacitat de resposta
de l’administració local competent o del titular de l’equipament. Té consideració de pla
d’emergències multirisc complementari als plans especials.
Atenent al fet que presenta una població superior als 20.000 habitants, Manlleu forma part dels
municipis amb obligació de redactar un Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM) per fer front a
les emergències contemplades al PROCICAT. Segons consulta a la Direcció General de Protecció
Civil, el PBEM de Manlleu va ser homologat en data 16 de febrer de 2006.

1.3.6.9 PLA DE PROTECCIÓ CIVIL PER AL RISC D’INUNDACIONS A CATALUNYA
El Pla de protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT d’ara en endavant) va ser
aprovat l’any 2006 i revisat periòdicament. El seu objectiu és fer front a les emergències per
inundacions, dins de l’àmbit territorial català, establint els avisos, l’organització i els
procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions
públiques i de les entitats privades. Aquest pla quantifica i localitza dins de tot el territori de
Catalunya els aspectes fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori,
establiment de les èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localització
d’infraestructures de suport per als treballs d’actuació en cas d’emergència.
Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil, Manlleu forma part dels municipis obligats
a redactar un Pla d’Actuació Municipal específic per a aquest risc, homologat en data 16 de febrer
de 2006.

1.3.6.10

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA

El Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT d’ara en endavant) va ser aprovat
l’any 2004 i revisat periòdicament. Els seus objectius principals són donar la informació sobre
possibles nevades amb la màxima antelació possible (a fi que es puguin començar a prendre les
mesures preventives més adients), preveure i disposar d’una estructura organitzativa per fer
front a aquest tipus d’emergència amb una unitat de comandament, preveure i aplicar uns
procediments d’actuació i de coordinació dels mitjans disponibles a fi d’augmentar l’eficàcia en la
resolució de l’emergència i, finalment, informar a la població de la situació i donar els consells i les
instruccions necessàries per a minimitzar el risc.
Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil, Manlleu forma part dels municipis obligats
a redactar un Pla d’Actuació Municipal específic per a aquest risc, homologat en data 16 de febrer
de 2012.
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1.3.6.11

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES SÍSMIQUES A CATALUNYA

El Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT d’ara en endavant) va ser aprovat
l’any 2003 i revisat periòdicament. Fa referència a les zones municipals amb més risc des del punt
de vista geològic o de l’edificació, i als punts importants de risc que puguin participar en l’efecte
dòmino.
Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil, Manlleu forma part dels municipis obligats
a redactar un Pla d’Actuació Municipal específic per a aquest risc, homologat en data 16 de febrer
de 2006.
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2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
En aquest apartat es pretén realitzar una descripció sintètica de la situació actual del medi
ambient de l’àmbit d’estudi, així com de la seva probable evolució en cas de no produir-se
variacions significatives en el marc de planificació estratègica i, concretament en el planejament
urbanístic vigent.
En qualsevol cas, aquest apartat vol ser més una diagnosi des del punt de vista ambiental que no
pas una descripció enciclopèdica de la realitat territorial del municipi.

2.1

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

Manlleu és un municipi localitzat a la part central de la comarca d’Osona, concretament a la zona
septentrional de l’anomenada plana de Manlleu. Es tracta doncs d’un enclavament ubicat a
l’extrem nord-est de la Depressió Central Catalana, entre el Prepirineu i la Serralada Prelitoral. Al
sud-est de la comarca s’hi troba el massís del Montseny, a l’est la Serra de les Guilleries, al nord
les muntanyes de la Serralada Transversal i a l’oest l’altiplà del Lluçanès.
Figura 2. Ubicació del municipi

Font Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC

Més enllà de la vila de Manlleu, el terme comprèn la colònia de Can Remissa i la urbanització de la
Font de Tarrés, a més de les antigues demarcacions parroquials de Vilamirosa i Vila-setrú.
A continuació, a mode de context municipal, es presenten algunes dades bàsiques del terme de
Manlleu:
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Taula 1 Dades bàsiques del municipi

ÀMBIT: MANLLEU
Població:

20.228 habitants (2015)

Superfície:

17,2 km2

Densitat:

1176,05 hab./km2

Municipis limítrofs:

Torelló (N), Santa Maria de Corcó i Masies de Roda
(E), Gurb (S) i Masies de Voltregà (O).

Altitud mitjana:

461 metres
Font: Idescat

El territori de Manlleu és poc accidentat, en tant que forma part de la conca d’erosió excavada pel
riu Ter i els seus afluents. El Ter conforma un curs que travessa el terme de nord-oest a sud-est i
que, més enllà de condicionar la configuració morfològica del territori, també esdevé un element
d’elevada rellevància ambiental, juntament amb la resta de cursos hidrogràfics de menor entitat
que erosionen les serres del nord del municipi. En relació amb això, s’observa que el sector sud del
municipi és el que presenta una altitud menor, fruit de l’acció erosiva del Ter, que ha desgranat
més el sòl i ha aportat terres al·luvials. No obstant això, s’identifiquen zones planeres des dels
serrats del nord del terme fins al nucli urbà.
Per contra, el sector nord presenta un paisatge de terrers, serrats i turons i, per tant, unes
pendents majors. Cal apuntar que aquests turons (anomenats turons testimoni) esdevenen un
tret geogràfic característic de la zona nord del municipi de Manlleu, que s’analitza en profunditat
com a element d’interès local.
És a dir, s’intueix un cert declivi de la pendent progressivament des dels terrers de la zona de
Madiroles i Lourdes fins a les planes al·luvials properes al nucli urbà, amb una diferència entre el
punt més elevat (594m, Puig Agut) i el punt més baix (440m, Devesa) de 154m.
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Figura 3. Mapa de pendents de Manlleu

Font Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC

A nivell geològic, la zona del nucli urbà i de la plana agrícola presenten una litologia de margues
(lutites caronàtiques) grisoses-blavoses formades durant el Terciari (Eocè) amb calcàries, gresos
calcaris i gresos intercalats. Es tracta d’un substrat que presenta una escassa resistència a
l’erosió que explica la formació dels turons testimoni ja esmentats.
D’altra banda, el Ter determina la composició geològica d’una part important del terme, resultant
en una presència de sediments quaternaris relacionats amb la dinàmica fluvial. El nucli urbà
confronta directament amb la terrassa al·luvial del Ter.
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Figura 4. Mapa litològic de Manlleu

Font Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC

2.2

MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL
PLA

Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants
a l’àmbit d’estudi i el seu entorn, sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta
a continuació una matriu de caracterització que permet identificar aquells elements ambientals
presents i que serà necessari desenvolupar en els següents capítols del present Estudi Ambiental
Estratègic.
Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment
significatius, se’n determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi i se’n valora si aquesta és un
aspecte rellevant des del punt de vista ambiental. En cas de que no es consideri rellevant, en
aquesta mateixa taula es justifica el perquè d’aquesta consideració.
Per a aquells elements rellevants s’indica l’apartat posterior en que s’analitzen de forma més
detallada.
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PRESÈNCIA
AL MUNICIPI

ELEMENT AMBIENTAL

Ocupació i consum de sòl

Hàbitats i
protegides

espècies

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

RELLEVÀNCIA

JUSTIFICACIÓ DE
NO
RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Usos agrícoles o ramaders

Sí

Bona part del terme municipal es troba ocupat per conreus,
afavorits pel caràcter planer del terme i per la presència de
cursos fluvials.

Sí

Fitxa 1. Ocupació i usos
del sòl

Usos forestals

Sí

Si bé representen una petita proporció de la superfície
municipal, existeixen algunes àrees boscoses (prop del 7%),
especialment al sector nord.

Sí

Fitxa 1. Ocupació i usos
del sòl

Zones cremades a partir de
2003

No

L’anàlisi de perímetres d’incendis per any disponibles a la
cartografia oficial del DARPAMN(1) descarta la presència de
zones cremades a partir del 2003.

Activitats extractives

Sí

L’anàlisi de la cartografia oficial d’activitats extractives
permet identificar 8 àmbits d’extracció.

Sí

Fitxa 1. Ocupació i usos
del sòl

Existència d’instal·lacions
amb elevat impacte en
consum de sòl en SNU
(càmpings, aparcaments..)

Sí

Existeixen diverses activitats en SNU que comporten un
afecte advers a tenir en compte.

Sí

Fitxa 1. Ocupació i usos
del sòl

Configuració urbana

Sí

El municipi compta amb el nucli urbà de Manlleu, la colònia
de Can Remissa i la urbanització de la Font de Tarrés, a més
de les antigues demarcacions parroquials de Vilamirosa i
Vila-setrú.

Sí

Fitxa 1. Ocupació i usos
del sòl

HIC no prioritaris

Sí

Prats mediterranis rics en anuals basòfils (TheroBrachypodietalia), a l’extrem est del municipi.

Sí

Fitxa 2. Hàbitats

HIC prioritaris

Sí

Prats i fàcies emmatades, medioeuropeus, seminaturals,
sobre calcari (Ferstuco-Brometea), al nord-est del municipi.

Sí

Fitxa 2. Hàbitats

Espècies protegides o en
extinció

Sí

Es té constància de l’existència de diverses espècies de
fauna protegides, principalment aus, tot i que també caldrà
tenir en compte la presència d’altres espècies no protegides
però vulnerables a petites transformacions.

Sí

Fitxa 4. Fauna i flora
d’interès

Plans de recuperació

No

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial.

Àrees d’Interès Faunístic i
Florístic (AIFF)

Sí

Dormidor d’aus aquàtiques

Sí

Fitxa 4. Fauna i flora
d’interès

1 Capes Incendis de 2003 a 2012 (Incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2012) -

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
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PRESÈNCIA
AL MUNICIPI

ELEMENT AMBIENTAL

Espais naturals protegits

Altres
espais
de
rellevància ambiental

Connectivitat ecològica

Cicle de
l’Aigua

Superficials

Subterrànies

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

RELLEVÀNCIA

JUSTIFICACIÓ DE
NO
RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Espais PEIN

No

Espais XN2000

No

Sistema d’espais oberts del
planejament territorial

Sí

Existeixen sòls de protecció especial així com sòls de
protecció territorial a raó del seu interès agrari i/o
paisatgístic.

Sí

Fitxa 3. Espais naturals
protegits

Arbres monumentals

Sí

Roure de Maians

Sí

Fitxa 5. Altres espais i
elements de rellevància
ambiental

Zones humides

No

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial.

Forest del CUP

No

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial.

Patrimoni geològic: Espais
d’interès geològic

No

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial.

Àrees de gestió cinegètica

Sí

Can Espadamala d'Adalt, Mas Corcó, El Serrallo, Granja Sala i
La Miranda i àrees de pesca al riu Ter.

Sí

Fitxa 5. Altres espais i
elements de rellevància
ambiental

Altres elements i espais
locals de valor ambiental

Sí

Parc fluvial del Ter, meandre del riu Ter, meandre de Gelabert,
arborètum, platja del Dolcet, finca de Diumeres, finca de
Niubó, horts urbans, turons testimoni i àrees de pesca.

Sí

Fitxa 5. Altres espais i
elements de rellevància
ambiental

Presència de connectors
d’abast territorial

Sí

La delimitació dels sòls de protecció especial del PTPCC
respon al valor de connexió ecològica a escala territorial del
Ter i la zona de Puig-agut.

Sí

Fitxa 6.
ecològica

Connectivitat

Presència de connectors
d’escala local

Sí

Destaca el paper connector de la xarxa hídrica i la pròpia
matriu agrícola.

Sí

Fitxa 6.
ecològica

Connectivitat

Cursos fluvials

Sí

Riu Ter i torrents afluents.

Sí

Fitxa
7.
Hidrologia
superficial i subterrània

Sí

Principalment es detecten elevades concentracions de
nutrients.

Sí

Fitxa
7.
Hidrologia
superficial i subterrània

Sí

Manlleu es situa dins la massa d’aigua subterrània
Paleogen de la Plana de Manlleu-Collsacabra.

Sí

Fitxa
7.
Hidrologia
superficial i subterrània

Qualitat
en
superficials

aigües

Masses d’aigua subterrània

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial
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PRESÈNCIA
AL MUNICIPI

ELEMENT AMBIENTAL

Aqüífers protegits

RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

No

Es descarta la seva existència segons el Decret 328/1988.

Sí

Es detecta un risc de contaminació de les aigües
subterrànies com a conseqüència de l’activitat ramadera
existent, principalment per nitrats.

Sí

Fitxa
7.
Hidrologia
superficial i subterrània

Zona vulnerable per nitrats

Sí

El municipi s’inclou dins les zones i àrees declarades com a
vulnerables en relació a la contaminació de nitrats.

Sí

Fitxa
7.
Hidrologia
superficial i subterrània

Problemes d’abastament

Sí

Manca de connexió amb a l’ETAP

Sí

Fitxa 8. Abastament i
sanejament

Problemes de sanejament

No

La informació disponible no permet identificar
problemàtiques associades a la xarxa de sanejament.

Presència d’àrees
riscos geològics

Sí

La principal perillositat geològica deriva del risc de
moviments de terres identificat en alguns àmbits puntuals.

Sí

Fitxa 9: Riscos naturals

Sí

Fitxa 9: Riscos naturals

Qualitat
en
subterrànies

aigües

Instal·lacions

Riscos naturals

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

JUSTIFICACIÓ DE
NO
RELLEVÀNCIA

amb

Presència de zones de risc
d’incendi alt o molt alt

No

Urbanitzacions aïllades en
contacte
amb
zones
forestals

No

Existència
d’inundables

Sí

S’identifiquen zones inundables associades al pas del riu Ter
i els seus afluents, on s’hi ubiquen usos vulnerables.

No

Si bé es localitzen establiments inclosos al PLASEQCAT als
municipis de l’entorn (Santa Cecília de Voltregà i les Masies
de Roda), el terme de Manlleu no resulta afectat per les
zones d’intervenció associades i, per tant, es descarta
aquest risc.

Risc en el transport de
mercaderies perilloses

No

Segons la informació del TRASNCAT, els trams de la C-17, la C37 i la BV-4608 propers al municipi presenten un nivell de
flux baix en relació al transport de mercaderies perilloses. Si
bé el municipi consta com a municipi amb nivell mig de perill
en relació al transport viari de MMPP, es descarta una
afectació derivada d’aquest risc.

Risc nuclear

No

Es descarta segons consulta del Mapa de Protecció Civil

d’àrees

Risc químic

Riscos tecnològics

L’absència de masses forestals denses i importants fan que
no sigui un risc d’especial rellevància, si bé cal tenir en
compte la potencial inflamabilitat d’altres usos i elements.
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PRESÈNCIA
AL MUNICIPI

ELEMENT AMBIENTAL

Residus

RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Risc radiològic

No

El municipi veí de Gurb forma part dels municipis amb
instal·lacions de vigilància radiològica i Manlleu disposa
d’instal·lacions radioactives. Tot i la proximitat, es descarta
una afectació derivada d’aquest risc.

Risc contaminació sòls

Sí

Es té constància de problemàtiques de contaminació del sòl
associades principalment a l’activitat ramadera (metalls
pesants) i agrícola (potassi i fòsfor).

Risc aeronàutic

No

Es descarta segons consulta del Mapa de Protecció Civil

Sí

Manlleu pertany a la ZQA-6 (Plana de Manlleu), on es
detecten superacions dels nivells d’ozó troposfèric, el
benzopirè i les PM10

Sí

Fitxa
10.
atmosfèric

Ambient

Existència d’instruments de
planificació i gestió acústica

No

Manlleu consta com un dels municipis sense Mapa de
capacitat acústica (desembre 2015).

Sí

Fitxa
10.
atmosfèric

Ambient

Problemàtica
contaminació acústica

Sí

Trànsit rodat, activitat industrial i focus de soroll urbans com
locals de pública concurrència, locals comercials, tallers, etc.

Sí

Fitxa
10.
atmosfèric

Ambient

Zones
sensibles
de
contaminació lluminosa

Sí

Existeixen terrenys de protecció alta enfront
contaminació lluminosa.

Sí

Fitxa
10.
atmosfèric

Ambient

Instal·lacions que generin
camps electromagnètics

No

Es descarta la seva presència.

Altres problemàtiques

Sí

Es té constància de queixes relacionades amb episodis de
contaminació odorífera

Sí

Fitxa
10.
atmosfèric

Ambient

Instal·lacions de gestió i
tractament de residus

Sí

Deixalleria del Verdaguer.

Sí

Fitxa 13. Consum de
recursos i generació de
residus.

Problemàtica derivada dels
sistemes de gestió de
residus existents

Sí

Segons informació de l’Ajuntament existeixen algunes
incidències relacionades amb la gestió dels residus a nivell
municipal.

Sí

Fitxa 13. Consum de
recursos i generació de
residus.

Presència
d’abocaments
incontrolats

Sí

Es té constància de problemàtiques relacionades amb
abocaments.

Sí

Fitxa 13. Consum de
recursos i generació de
residus.

Problemàtiques
qualitat de l’aire

Ambient atmosfèric

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

JUSTIFICACIÓ DE
NO
RELLEVÀNCIA

en

la

de

la
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PRESÈNCIA
AL MUNICIPI

ELEMENT AMBIENTAL

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS

RELLEVÀNCIA

ANÀLISI
COMPLEMENTÀRIA
D’ELEMENTS
RELLEVANTS

Sí

Diversos elements recollits al Catàleg de Béns a protegir del
POUM.

Sí

Fitxa 12.
Elements
d’interès patrimonial i
connectivitat social

Eixos de connectivitat social

Sí

Existència d’una important xarxa de camins.

Sí

Fitxa 12.
Elements
d’interès patrimonial i
connectivitat social

Vies pecuàries

No

No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial.

Sí

Paisatge típic de la plana d’Osona (zona fluvial amb terrenys
ocupats per conreus), granges i indústries.
Zones amb caràcter més natural associades als terrenys
més accidentats.

Sí

Fitxa 11. Paisatge

Eficiència energètica i
presència
energies
renovables

Sí

Es té constància de diverses actuacions municipals.

Emissions de GEH

Sí

El PAES determina les emissions de GEH per a l’any 2007.

Sí

Fitxa 13. Consum de
recursos i generació de
residus.

Escenaris
previsibles
derivats dels efectes del
canvi climàtic

Sí

A banda de la seva contribució al CC (emissions de GEH)
analitzades anteriorment, caldrà analitzar els efectes que el
canvi climàtic tindrà sobre el POUM.

Sí

Fitxa 14. Adaptació al
canvi climàtic

Elements
patrimonial

interès

Paisatge i patrimoni

Elements
rellevants

Energia i Canvi climàtic

JUSTIFICACIÓ DE
NO
RELLEVÀNCIA

paisatgístics

Fitxa 13. Consum de
recursos i generació de
residus.
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2.3

ANÀLISI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS

Un cop identificats els elements ambientalment rellevants en el moment actual, es procedeix a
continuació a la seva anàlisi amb major detall, per tal de caracteritzar la situació del medi ambient
cara al desenvolupament del Pla.
Les fitxes d’elements identificats com a ambientalment rellevants són les següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Usos i ocupació del sòl
Hàbitats
Espais naturals protegits
Fauna i flora
Altres espais i elements de rellevància ambiental
Connectivitat ecològica
Hidrologia superficial i subterrània
Abastament i sanejament
Riscos naturals
Ambient atmosfèric
Paisatge
Elements d’interès patrimonial i connectivitat social
Consum de recursos i generació de residus
Adaptació al canvi climàtic
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FITXA 1: USOS I OCUPACIÓ DEL SÒL
Contingut
Es realitza una anàlisi dels usos del sòl presents a l’àmbit, descrivint el seu estat actual i la seva rellevància des del punt de vista ambiental.
Descripció i anàlisi
Al municipi de Manlleu s’hi localitzen els següents usos del sòl, considerant aquells que tenen una ocupació superficial significativa:
Taula 2. Representativitat territorial de les diferents cobertes del sòl

ús del sol2

superfície (Ha)

percentatge (%)

Conreus

911,02

52,89

Zones urbanitzades

338,81

19,67

Prats i herbassars

133,18

7,73

Sòls nus forestals

81,11

4,71

Boscos densos (no de ribera)

60,81

3,53

Vies de comunicació

49,71

2,89

Boscos densos de ribera

34,86

2,02

Aigües continentals

34,72

2,02

Plantacions de pollancres

22,94

1,33

Font: Lavola

2 Classificació segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC 4 edició) (CREAF)
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Tal i com es desprèn de la taula anterior, la coberta del sòl majoritària a Manlleu correspon als conreus, activitat afavorida per les característiques del subsòl
resultants de les aportacions al·luvials del Ter així com per la planimetria del terme. Les darreres dades disponibles (Cens agrari de l’INE, 2009) indiquen que
vora el 85% de la superfície agrícola correspon a terres llaurades, mentre que la resta es tracta de pastures permanents. D’aquestes terres llaurades, la
immensa majoria correspon a conreus de secà (95%), exclusivament de tipus herbaci. Majoritàriament es tracta d’explotacions agrícoles de dimensió
mitjana.
Taula 3. Distribució de la superfície llaurada segons tipus de conreu
TIPUS

SUPERFÍCIE (HA)

PERCENTATGE (%)

Cereals (principalment blat i ordi)

423

62,02

Farratges (colza, gramínies, etc.)

247

36,22

Conreus industrials

7

1,03

Patates

3

0,44

Hortalisses

2

0,29

Font: Cens agrari

En relació amb l’activitat agrícola, cal tenir en compte que existeix una elevada proporció d’activitats agrícoles combinades ramaderia (instal·lacions
agropecuàries), destacant els tipus d’explotacions següents:
TIPUS

CAPS DE BESTIAR

PERCENTATGE (%)

Porcins

31.242

82,94

Bovins

3.211

8,52

Conilles mares

1.742

4,62

Ovins

1.183

3,14

Font: IDESCAT
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Convé destacar també l’espai ocupat pel teixit urbanitzat, principalment associat al nucli urbà però també dispers per la resta de la plana, tal i com es pot
observar al mapa que acompanya aquest apartat. Es tracta d’antigues masies i habitatges rurals amb edificacions annexes associades a l’activitat
agropecuària anteriorment descrita. Pel que fa al nucli urbà de Manlleu, cal tenir en compte que aquest presenta una configuració de tipologia compacta,
concentrant majoritàriament la ocupació del sòl a la riba nord del pas del riu Ter. En relació amb l’activitat antròpica també cal precisar l’ocupació del sòl
lligada al pas de diverses infraestructures de comunicació.
Les formacions forestals són més aviat residuals, concentrant-se a la zona nord del municipi entre el terreny accidentat que no ha estat erosionat ni ocupat
per pastures o conreus, on majoritàriament s’hi desenvolupen rouredes de roure martinenc juntament amb algunes mostres de bosc típicament de ribera al
voltant del Ter i d’alguns torrents. Es tracta, principalment, d’omedes, alberedes i salzedes, tot i que convé apuntar també la localització de plantacions de
pollancres (Ter i riera del Poquí sobretot).
La resta de cobertes del sòl tenen una representació territorial escassa i pràcticament negligible en aquesta fitxa. No obstant això, pel seu interès
ecosistèmic convé destacar l’existència de zones de prats i herbassars combinades amb la matriu agroforestal que predomina a Manlleu, conformant
bardisses, així com les formacions rupícoles presents en alguns punts de les estructures pedregoses existents.
Finalment, en termes ambientals, és important posar de manifest l’existència de diverses activitats extractives al terme municipal. En concret, es localitzen
8 àmbits delimitats com a activitats extractives, segons els expedients d’autorització del DTES. Segons aquesta font d’informació, d’aquestes, la meitat són
activitats ja finalitzades, dues es troben englobades en una nova explotació, una és una activitat restaurada en període de garantia i, la darrera, és una
activitat encara no iniciada. No obstant això, segons indica el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu i es comprova amb treball de camp, a
excepció de l’activitat d’ampliació de la Moreta, que actualment s’està restaurant com a dipòsit controlat de runa, la resta d’extractives han cessat la seva
activitat i es troben ja restaurades.
Així mateix, s’identifiquen diverses instal·lacions en SNU amb un consum de sòl considerable, a tenir en compte per la seva compatibilitat amb la vocació
d’aquesta mena de sòls. Es tracta principalment d’activitats de tipus industrial (desballestament de cotxes, abocador de runes de construcció, magatzem
de materials de construcció, taller mecànic,...).
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Plànol. Mapa de Cobertes del sòl (Font: CREAF i DTS) ESCALA 1:30.000
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Diagnosi
Estat de conservació

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•
•
•
•

Dolent

Pèrdua de sòls agrícoles per creixement de l’activitat ramadera.
Abandonament de l’activitat agrícola.
Contaminació per nitats a resultes de la pràctica d’agricultura intensiva.
Contaminació del sòl com a conseqüència de l’activitat ramadera.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 2: HÀBITATS
Contingut
Un hàbitat és una part del territori caracteritzada pels factors ambientals (humitat, salinitat, substrat, tipus de sòl, etc.) i per les comunitats d'organismes
vius que conté, o com un fragment de la biosfera sotmès a un conjunt de factors ecològics; entesos així, molts dels hàbitats poden ser definits mitjançant
les biocenosis que hi estan implicades. També es pot definir com un ambient que permet el desenvolupament de certes poblacions d'éssers vius, format
tant per elements físics com pels elements biològics que hi són presents.
Tot seguit s’analitzen els hàbitats presents a l’àmbit d’estudi i el seu entorn, analitzant específicament aquells identificats com a Hàbitats d’Interès
Comunitari i analitzant el seu estat de conservació. Cal tenir en compte que la Directiva d’Hàbitats, que és la que els identifica, distingeix entre aquells
hàbitats de tipus prioritari, que són aquells amenaçats de desaparició en el territori de la UE i requerits de majors necessitats de conservació, d’aquells
no prioritaris, sense una responsabilitat de conservació tant notable com en el cas anterior.
Descripció i anàlisi
En línia amb les cobertes del sòl anteriorment analitzades, i fruit de l’anàlisi de la cartografia disponible3 adaptada al document CORINE4, s’identifiquen
els principals hàbitats presents al municipi de Manlleu. Els majoritaris es corresponent amb conreus amb més de 800 hectàrees que representen gairebé
la meitat de la superfície municipal (49,98%) i les zones ocupades per àrees urbanes, industrials, inclosa la vegetació ruderal associada amb unes 400
ha (23,5%):
Taula 4. Hàbitats dominants a l'àmbit d'estudi

Hàbitat dominant

Superfície
(Ha)

Percentatge
(%)

Conreus herbacis extensius de secà

843,78

48,98

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

404,62

23,49

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

127,77

7,42

3 Cartografia dels Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (CHC50) – Universitat de Barcelona i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
4 CORINE Biotopes Manual of the European Community (CBM)
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Terrers calcaris, generalment margosos o bé guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi nus

117,56

6,82

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa

51,34

2,98

Rouredes de roure martinenc, calcícoles, de la muntanya mitjana

47,16

2,74

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa

41,92

2,43

Plantacions de pollancres, plàtans i altres planifolis de sòls humits

41,05

2,38

Camps condicionats com a pastura intensiva

33,66

1,95

Altres

13,67

0,8

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DARPAMN

La ocupació i extensió d’un o altre tipus d’hàbitat respon a condicionants geològics i climàtics, entre d’altres, però en aquest cas pren importància l’acció
transformadora de la mà de l’home, que ha alterat gran part de les comunitats vegetals potencials. Així doncs, l’anàlisi de la cartografia d’hàbitats
dominants reafirma que els boscos i les formacions forestals es troben molt localitzats, especialment a l’entorn dels cursos fluvials i a les formacions
elevades existents, amb un innegable predomini dels hàbitats antròpics (conreus i àrees urbanes i industrials,..).
Per altra banda, atenent a la correspondència entre els hàbitats dominants i els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC d’ara en endavant), si bé poques
vegades és directa, i mitjançant la cartografia disponible del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, es localitzen, a
l’àmbit d’estudi, els hàbitats que es relacionen a la taula que segueix:
Taula 5. Hàbitats d'Interès Comunitari de l'àmbit d'estudi

codi

hàbitat

superfície
(ha)

percentatge (%)

6220

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils

96,48

5,60

3270

Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p.

48,62

2,82

91E0

Vernedes i altres boscos de ribera afins

11,75

0,68
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92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

8,43

0,49

3260

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant

7,59

0,44

3150

Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant o poblaments submersos d'espigues d'aigua

3,90

0,23

3240*

Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya

2,76

0,16

8210*

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

0,14

0,01

En negreta: HIC prioritari. *Es considera que presenten una ocupació territorial negligible

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DARPAMN

Donat el nivell de protecció de què gaudeixen aquests hàbitats es fa, a continuació, una breu descripció de la seva estructura i del seu estat de conservació
actual, acompanyada d’una anàlisi preliminar de les principals amenaces a què es considera que l’hàbitat està sotmès:
•

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Prioritari): situats al nord-est del municipi. Es tracta d’un hàbitat que respon positivament a la càrrega
ramadera ja que aquesta evita l’augment de matollars i bosc. No obstant, entre les possibles amenaces per a la seva conservació s’identifica el trepig i la
sobrefreqüèntació i l’increment d’espècies nitròfiles competidores en punts on es concentra bestiar.

•

Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils (No prioritari): associats al pas del riu Ter. Les plantacions de pollancredes, el deteriorament
de la vegetació o del substrat per la implantació de determinades activitats a les lleres i la contaminació de les aigües residuals, entre d’altres, s’esmenten
com les principals amenaces per a la seva conservació.

•

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Prioritari): associats també al pas del Ter, però en dues àrees molt localitzades. Es tracta d’un hàbitat altament
amenaçat, principalment per la reducció de la vegetació pròpia, la manca de qualitat de les aigües.

•

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (No prioritari): associat al torrent del Poquí. Presenta un elevat grau d’amenaça, en aquest cas per canvis d’ús
del sòl o bé per l’alteració antròpica de la dinàmica i el flux d’aigua.

•

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (No prioritari): al tram del Ter més proper a Sant Hipòlit de
Voltregà, constituint també un hàbitat molt amenaçat, principalment per les activitats esportives (cal assenyalar aquí la fragmentació de l’hàbitat com a
conseqüència de l’acumulació de nombroses pesqueres en una longitud reduïda de llera), entre d’altres.

•

Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant o poblaments submersos d'espigues d'aigua (No prioritari): a la zona de l’embarcador. Igualment,
conforma un hàbitat sotmès a diverses amenaces per raons diverses, entre les quals: canvi d’ús del sòl, alteracions en la dinàmica i flux d’aigua, etc.
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Plànol. Mapa d’Hàbitats (Font: DARPAMN) ESCALA 1:30.000
Hàbitats HIC
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació
Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya
Vernedes i altres boscos de ribera afins
Hàbitats dominants
Camps condicionats com a pastura intensiva
Conreus herbacis extensius de regadiu
Conreus herbacis extensius de secà
Joncedes i prats de la muntanya mitjana i de terra baixa
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments
Pedreres, explotacions d'àrids i runam
Plantacions de pollancres i plàtans
Regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids
Rouredes sovint amb alzines de terra baixa
Rouredes de roure martinenc calcícoles
Salzedes de terra baixa i de la muntanya mitjana
Terrers calcaris amb vegetació molt esparsa
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació associada
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Diagnosi
Estat de conservació

Millorable

Bo

Impactes, riscos o amenaces

•

Grau de sensibilitat ambiental

Molt alta

Dolent

Afectació i pressió sobre els hàbitats HIC i les seves espècies associades.
Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 3: ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Contingut
En aquesta fitxa s’analitza amb detall la localització de l’àmbit del Pla respecte a la delimitació d’espais oberts que es realitza en el Pla Territorial Parcial
de les Comarques Centrals, en tant que no s’hi ubiquen espais protegits per la normativa sectorial ambiental.
Descripció i anàlisi
Pel que fa a la definició i l’estructuració del sistema d’espais oberts, si bé representen una superfície notablement reduïda (10,48% del total municipal),
el Pla delimita 180,26 ha de sòls de protecció especial. Aquesta categoria s’atorga a aquells sòls no urbanitzables en què concorren valors que justifiquen
un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformació que els poguessin afectar. En concret, els sòls de protecció especial de
Manlleu responen al seu valor de connexió entre els espais protegits per normatives sectorials per tal d’articular una xarxa que reforci la funcionalitat
global del territori. La regulació específica d’aquesta tipologia d’espais oberts s’estableix a l’article 2.7 de les Normes d’Ordenació Territorial del PTPCC.
Concretament, es delimiten com a sòls de protecció especial els de l’entorn del riu Ter així com la zona de Puig-agut.
D’altra banda, es delimiten diversos terrenys sota la categoria de sòls de protecció territorial, en tant que són sòls que el Pla no considera necessari que
formin part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que tenen valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la
seva possible transformació. per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es
puguin donar durant el període de vigència del Pla. D’entre els motius pels quals el sòl ha de ser considerat sòl de protecció territorial, a Manlleu s’hi
localitzen:
• Interès agrari i/o paisatgístic: àrees d’activitats agràries d’interès per al territori, terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i
terrenys que per estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del Pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació
del territori .
• Potencial interès estratègic: àrees de sòl que per raons de localització, connectivitat, topografia o altres condicions poden tenir en el futur un paper estratègic en
l’estructuració territorial dels assentaments, les activitats i les infraestructures i, en conseqüència, cal condicionar la seva possible transformació a un
reconeixement de l’interès estratègic d’aquesta. En concret, s’assenyalen els àmbits als municipis de Gurb i Manlleu per l’alta accessibilitat que els confereixen les
carreteres C-17, C-25, C-37, el ferrocarril a Ripoll i Puigcerdà i el possible pas de l’Eix transversal ferroviari, i una gran aptitud topogràfica, en el sí d’un sistema urbà
molt dinàmic.
• Preservació de corredors d’infraestructures: àrees de sòl que per raó de la seva situació al llarg de determinades infraestructures o en llocs crítics del territori, han
de quedar excloses de transformacions urbanístiques amb la finalitat de no dificultar futures propostes de millora de la mobilitat territorial o de dotació
d’infraestructures en general.
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• Riscos i afectacions: l’existència de riscos naturals o tecnològics o d’altres afectacions o de situacions de vulnerabilitat que afecten superfícies significatives del
territori i que el Pla assenyala com una circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística i l’edificació del sòl. En concret, per a la comarca
d’Osona es senyala el risc d’inundació associat al Ter.

La resta del municipi forma part dels sòls de protecció preventiva, categoria en què s’inclouen aquells terrenys que el Pla considera han de permetre
donar resposta a les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable durant el període de vigència del Pla.
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Plànol. Delimitació dels espais oberts (Font: PTPCC, DTES) ESCALA 1:30.000
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Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•

Dolent

Afectació a sòls de protecció especial del PTPCC

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 4: FAUNA I FLORA D’INTERÈS
Contingut
Aquesta fitxa incorpora un recull de la informació disponible en matèria de fauna i flora al municipi de Manlleu, fent especial esment en aquelles espècies
considerades d’interès.
Descripció i anàlisi
Les espècies de fauna existents al territori tenen una relació directa amb l’ocupació d’aquest, és a dir, cal tenir en compte l’anàlisi de cobertes del sòl i
d’hàbitats existents que s’ha desenvolupat en fitxes anteriors. Així doncs, la diversitat faunística del municipi es recolza en la diversitat d’hàbitats naturals
existents, si bé cal tenir present la pressió derivada de l’ocupació antròpica del terreny, que en pot comprometre la seva conservació.
No obstant, a nivell faunístic prenen rellevància dels comunitats associades al pas del riu Ter, on s’hi concentra una notable diversitat d’espècies. Així doncs,
destaquen les poblacions piscícoles, si bé les espècies autòctones hi tenen una presència escassa (únicament barb de muntanya, Barbus meridionalis, en
trams poc humanitzats). En referència als peixos, cal tenir en compte que el seu moviment es veu afectat per les infraestructures hidràuliques com ara les
preses, les rescloses, etc. En aquest sentit, tenint en compte l’aprofitament industrial del Ter, cal destacar el projecte d’instal·lació d’un dispositiu de pas
per a peixos a la resclosa de la Teula, en el marc del projecte Ús sostenible d'una explotació hidroelèctrica en relació als cabals ambientals i la connectivitat
fluvial -resclosa de la Teula, riu Ter a Manlleu, que facilita els moviments, sobretot reproductius, de barbs, bagres, truites i anguiles. Per altra banda, més
enllà de l’àmbit estrictament fluvial, pel que fa a la diversitat d’ictiofauna, també prenen importància les basses agrícoles. Arreu del territori planer del
municipi s’identifiquen diverses basses artificials associades a l’activitat agrícola que esdevenen espais d’interès per a aquestes comunitats, que hi troben
un punt d’abeurament i de parada. No obstant això, l’estat de conservació d’aquestes fonts és heterogeni de manera qu0e, en alguns casos, la seva
funcionalitat com a rèpliques d’hàbitats aquàtics per a determinades aus es veu minvada i té potencial de millora.
D’altra banda, també destaquen les poblacions d’ocells, que hostatgen les vores i el llit del riu, principalment ocells nidificants i de pas (migrants). Cal tenir
en compte, però, que les comunitats d’avifauna no es veuen afavorides únicament pel pas del riu sinó també pel fet de tractar-se d’un territori on es combinen
zones de relleu més accidentat amb espais oberts d’ambient agrícola.
En relació amb això, cal ressenyar la identificació d’una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) corresponent a un dormidor d’aus aquàtiques (veure mapa
que acompanya aquesta fitxa). També cal destacar el paper del conjunt del riu Ter com a hàbitat per a un gran nombre d’espècies de la fauna i la flora
autòctones, i que actualment es troba greument amenaçat per la proliferació d’espècies exòtiques invasores. Tampoc no hi trobem cap espècie de flora
amenaçada segons la cartografia del servei de Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
És a dir, cal destacar també la fauna típicament mediterrània associada a les zones obertes i conreus, amb presència d’espècies amb certa influència eurosiberiana fruit de l’existència de rouredes i hàbitats montans:
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•
•
•

Amfibis i rèptils, que troben refugi sobretot en les basses agrícoles.
Mamífers, principalment espècies de rata-pinyades i depredadores.
Macroinvertebrats, els quals, a més, també són bons indicadors de la qualitat dels rius

Segons la informació cartogràfica disponible, sembla probable la presència de les espècies de la fauna autòctones següents (no s’inclouen els ocells):
Amfibis i rèptils

Invertebrats

Mamífers

Nom científic

Nom comú

Nom científic

Nom comú

Nom científic

Nom comú

Nom científic

Nom comú

Mauremys
leprosa

Tortuga de rierol

Bufo calamita

Gripau corredor

Graellsia
isabelae

Graèllsia

Felis silvestris

Gat salvatge

Pelobates
cultripes

Gripau
d’esperons

Calotriton asper

Tritó pirinenc

Lucanus cervus

Escanyapolls

Miniopterus
schreibersii

Ratpenat de
Schreibers

Podarcis
muralis

Sargantana
roquera

Elaphe
longissima

Serp d’esculapi

Callimorpha
quadripunctaria

Papallona tigre

Rhinolophus
hipposideros

Ratpenat de
ferradura petit

Rana
temporaria

Granota roja

Hyla
meridionalis

Reineta

Mustela
putorius

Turó

Triturus
marmoratus

Tritó verd

Lacerta
bilineata

Lluert

Alytes
obstetricans

Tòtil
Font: elaboració pròpia a partir de les indicacions del Document d’Abast (OTAAA, 2017)
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Plànol. Espais d’interès faunístic i florístic (Font: Lavola a partir de les bases del DTES)

Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Bo
•

Millorable

Dolent

Degradació i pressió sobre els hàbitats en els que s’hi troben
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 5: ALTRES ESPAIS I ELEMENTS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL
Contingut
Per tal de complementar l’anterior fitxa i caracteritzar detalladament el patrimoni natural de Manlleu, en la present s’identifiquen i es descriuen altres
elements considerats de valor ambiental de caràcter més local que no queden recollits sota el paraigües de cap figura de protecció ambiental.
Descripció i anàlisi
•

Parc fluvial del Ter: comprèn bona part de la franja del riu Ter al seu pas pel municipi. En alguns trams d’aquesta franja s’hi ha habilitat zones
de passeig i de lleure, en d’altres encara està pendent de realitzar-hi alguna actuació de millora. En relació amb aquest fet, cal tenir en compte
que el municipi de Manlleu s’encara directament a un tram considerable del Ter, de manera que la pressió exercida per l’acció antròpica és
notable, especialment des de la vessant paisatgística.

•

Meandre del riu Ter: un espai fluvial i agroforestal inundable situat al sud-est del municipi. Es tracta d’una peça de sòl no urbanitzable poc
alterada per l’acció de l’home. Conforma un àmbit circumscrit a l’espai forestal i a una part dels seus marges de ribera.

•

Meandre de Gelabert: ocupat per un bosc de ribera extens, amb franges de més de 100 metres d'amplada, situat aigües avall del nucli urbà
de Manlleu. S'hi estan conservant i restaurant els ambients riberencs, eliminant-hi espècies arbòries i arbustives foranes i reforçant-hi les
autòctones, compaginant-hi el lleure fluvial, sobretot la pesca i el passeig pel camí vora Ter (GR-210).

•

Roure de Maians: arbre monumental que conforma el darrer exemplar de la roureda que fa 450 anys arribava fins el casc urbà de Manlleu.
Aquest roure llegendari va morir a causa del gran pes que havia de suportar i l’acció que els corcs, si bé va ser restaurat per l’Ajuntament de
Manlleu l’any 1992. Actualment la soca del roure de Maians és un record de l’antiga roureda i un punt de referència de la geografia
manlleuenca.

•

Parc de l’arborètum: construït l’any 2002, conforma un jardí botànic dedicat principalment als arbres i altres plantes llenyoses, formant una
col·lecció d’arbres vius. Esdevé una zona verda en l’entramat urbà de notable dimensió i utilització social.

•

Platja del Dolcet: s’hi duen accions de custòdia del territori. S'hi han efectuat actuacions d'ordenació de l'ús públic i rehabilitació de l'espai
riberenc, amb la col·laboració d l'Agència Catalana de l'Aigua i les empreses alimentàries veïnes. El manteniment es fa a través d'escoles
taller i tallers d'ocupació i l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manlleu.

•

Finca de Diumeres: finca de 6 hectàrees situada a la zona de Puig-agut, ocupada per comunitats herbàcies naturals i semi-naturals. Es tracta
d’un projecte de custòdia del territori en què s’hi ha dut a terme diverses actuacions d’interès ambiental: creació d’un bosc illa enmig de la
matriu agrària de la Plana de Manlleu, restauració de punts d’aigua, senyalèctica ambiental, etc.
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•

Finca de Niubó: espai en custòdia de 41 hectàrees localitzat també al nord del municipi. Conforma una bona representació de l’antic paisatge
agroforestal que dominava a la plana de Manlleu abans de la intensificació agrícola. Hi ha una explotació ramadera de xais en règim extensiu
que utilitza els prats i les pastures de la zona.

•

Horts urbans: el projecte d'horts municipals es va iniciar l'any 2009 amb l'objectiu de recuperar unes pràctiques i un paisatge propi de la
història del municipi i posar a l'abast de la població parcel·les de conreu d'horta pel consum familiar, tot promovent la cohesió social, el treball
intergeneracional i les bones pràctiques d'horticultura ecològica. L'oferta actual d'horts municipals és de 80 parcel·les.

•

Turons testimoni: tipus de relleu característic i representatiu de la plana de Manlleu que, com el seu nom indica, mostren com era el paisatge
actual en el passat geològic. Resulten dels processos d’acumulació de sediments en què les roques més resistents formen els actuals turons
i les més toves s’han anat disgregant. Cal tenir en compte que algunes zones de l’actual nucli urbà s’han edificat precisament sobre turons
testimoni: Dalt Vila, Serrat del Munt, Puigventós, el Puig, etc. tot i que la majoria d’ells formen part del paisatge natural de l’entorn urbà. A
més, destaca la seva visibilitat, més enllà del seu valor natural i geològic. Apuntar que vuit dels turons testimoni de la plana de Manlleu
formen part del PEIN (Turons de la Plana Ausetana), si bé cap d’ells és manlleuenc.

•

Àrees de gestió cinegètica: al municipi s’identifiquen tres àmbits delimitats com a zones de gestió cinegètica

-

Manlleu (Societat de Caçadors de Manlleu, Matrícula B-10358)

-

Can Espadamala d’Adalt (DGMN, Matrícula B-RF062)

-

Mas Corcó, El Serrallo, Granja Sala i La Miranda (DGMN, Matrícula B-RF051)
•

Àrees de pesca: és important tenir en compte l’existència d’àrees de pesca al municipi i la notable tradició d’aquesta pràctica esportiva. Cal
destacar que, a la llera del riu Ter, l’acondicionament de pesqueres comporta una afectació sobre la vegetació riberenca, en tant que la
fragmenta, i, a més, s’associa amb l’accés de vehicles a la zona, incrementant les molèsties a les poblacions existents.

A una escala local, també es considera d’interès analitzar la disponibilitat de zones verdes i espais lliures en relació al nucli urbà, com a elements actius
en la millora de la qualitat de vida de la població i pels serveis ambientals i paisatgístics que confereixen. En aquest sentit, en aquest conjunt que conforma
el verd urbà s’hi inclouen espais del llistat anterior (passeig del Ter, Arborètum, etc.). Tot i comptar amb un nombre no reduït d’espais verds, l’anàlisi
preliminar efectuat posa de manifest la manca de connectivitat entre aquests, esdevenint una possible àrea de millora. En aquest sentit, també cal tenir
en compte l’existència d’un gran nombre de carrers sense arbrat viari, els quals podrien actuar a mode d’eixos verds de connexió entre aquests espais.
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Plànol. Espais d’interès local (Font: Lavola a partir de fonts diverses) ESCALA 1:30.000
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Plànol. Espais lliures i zones verdes de Manlleu (Font: Equip redactor del POUM)
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Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Bo
•

Millorable

Dolent

Fragmentació del bosc de ribera com a conseqüència de la pràctica de pesca
esportiva.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 6: CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
Contingut
Descripció de l’existència al municipi d’espais rellevants per a la connectivitat ecològica. En aquest sentit, l’anàlisi es realitza a dos nivells: per una banda
s’analitza l’existència d’espais rellevants per a la connectivitat territorial, i per altra banda s’estudien aquells elements lligats a la connectivitat de caire
més local.
Descripció i anàlisi
La connectivitat ecològica s’ha d’analitzar a diferents escales, tenint present tant els eixos de connectivitat del municipi en relació als grans eixos
ecològics a nivell territorial, com aquells elements de connectivitat local de menor escala que interrelacionen i relliguen la matriu dels diferents espais
lliures del terme municipal amb el seu entorn més immediat.
Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees, cal, també, una xarxa de connexió entre elles i amb altres àrees, que
permeti mantenir uns fluxos d’energia i matèria entre sistemes, la creació i manteniment de passos per a les migracions, la pol·linització, el correcte
funcionament de les xarxes tròfiques i la seva evolució. Alhora, aquests corredors entre unitats territorials, permeten una certa defensa enfront possibles
catàstrofes, naturals o provocades, com poden ser els incendis o els canvis climàtics, dotant al sistema de vies d’escapada per al seu posterior
reordenament. En aquesta línia, cal remarcar que la delimitació de sòls de protecció especial que estableix el PTPCC per al municipi de Manlleu, en tant no
s’hi localitzen espais protegits, respon precisament al seu valor de connexió. Així doncs, a escala territorial, destaca principalment l’eix del Ter, que creua
la comarca d’Osona de nord-oest a sud-est i connecta sistemes molt diversos: serralada prepirinenca, plana de Manlleu, serralada prelitoral. A banda,
tenint en compte la posició relativa respecte a espais protegits i d’interès natural de l’entorn, el PTPCC també delimita la zona de Puig-agut, situada al nord
el municipi.
A nivell local, cal tenir en compte el paper connector de:
•

•
•

Matriu agrícola: els espais oberts que conformen les zones de conreu esdevenen un element de permeabilitat, reforçat principalment per la
presència d’elements lineals i continus del paisatge agrari, com les fileres d’arbres o arbusts, els marges vegetats, la vegetació de vora dels
canals i recs, així com elements aïllats d’interès biològic, com les fonts, basses, clots, arbres o arbredes entre camps, etc. Atenent a la pràctica
inexistència de clapes boscoses d’entitat, el paper connector de la plana agrícola pren una rellevància destacada per al cas de Manlleu.
Xarxa hidrogràfica secundaria: l’interès dels rius, rieres i torrents quant a la connectivitat ecològica rau en el fet que conformen els indrets
presumptament menys alterats dins d’àrees afectades per la presència i les activitats humanes, és a dir, representen un paper molt important
interconnectant la flora i la fauna, invertebrada i vertebrada, d’espais relativament aïllats per conreus, infrastructures i urbanitzacions.
Xarxa d’espais lliures: cal tenir en compte aquest element en la millora de les condicions de connectivitat, especialment a través de la zona
urbana. Actualment, la ciutat de Manlleu presenta una xarxa d’espais verds urbans poc interconnectada, amb un dèficit especialment a les zones
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centrals del municipi. Tot i això cal tenir en compte que existeixen àmbits amb un gran potencial per a esdevenir elements de connexió entre el
verd urbà i els espais oberts de l’entorn del nucli.
Per contra, en l’anàlisi de la connectivitat ecològica d’un territori és important valorar la presència d’elements que generen un efecte barrera, és a dir, que
minven la permeabilitat del sòl i obstaculitzen o dificulten el moviment de les espècies.
•

•

Infraestructures de comunicació: principalment la C-17 i la C-37 que canalitzen importants intenstats de trànsit. En aquest sentit, convé
puntualitzar l’existència de diverses infraestructures de millora de la connectivitat a través d’aquestes infraestructures, tal i com recull
l’Inventaria d’estructures de connectivitat de la xarxa viària. A més a més, cal tenir en compte el pas de la infraestructura ferroviaria que també
fragmenta el territori manlleuenc.
Assentaments urbans: en el cas de Manlleu és destacable el fet que el nucli urbà és de tipus compacte, fet que minimitza sensiblement el
potencial fragmentador d’aquesta mena d’elements. Tot i així, la disseminació d’edificacions associades a l’activitat agrícola per arreu de la plana
circumdant al nucli comporta un efecte advers en el potencial estructurador d’aquesta matriu agraria, en tant que en dificulta la seva
funcionalitat.

Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•

Dolent

Existència d’elements amb un efecte barrera notable.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 7: HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA
Contingut
En el present apartat es realitza una anàlisi dels cursos fluvials identificats al municipi de Manlleu així com de les masses d’aigua subterrànies que
corresponen, en tant que són els principals elements que conformen el cicle de l’aigua.
Descripció i anàlisi
Aigües superficials
A nivell d’hidrologia superficial, la xarxa hidrogràfica de Manlleu està constituïda pel riu Ter, en el tram en què canvia l’orientació nord-sud per fer meandre
cap a l’est. i els seus afluents.
El riu Ter és un curs fluvial que neix a Ulldeter i que, al llarg del seu recorregut de 208 km, esdevé un riu de règim mediterrani. Al terme de Manlleu, tram
que correspon a la conca mitjana del Ter, presenta un traçat en planta marcadament meandriforme i vertebra de manera clara el territori, tal i com es
desprèn de l’anàlisi de l’ús del sòl anterior.
D’acord amb les dades del Programa de Seguiment i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua, el riu Ter queda inclòs dins la massa d’aigua superficial
continental del Ter entre el Ges i el Gurri, la qual presenta un estat general proper a bo, malgrat que presenta un estat ecològic mediocre i un estat químic
bo.
Complementàriament als anàlisis de l’ACA, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) fa anualment l'avaluació d’estat ecològic de diversos cursos
fluvials de Catalunya, entre els quals el Ter al seu pas pel municipi de Manlleu. Segons el darrer informe de seguiment de l’estat ecològic del Ter (2015):
Taula 6. Estat ecològic del riu Ter (Manlleu)

Qualitat hidromorfològica
Cabal

Valors inferiors a anys anteriors (baixes aportacions per pluja).

Índex d’hàbitat fluvial

Bona qualitat, tot i que la presència de rescloses en fa disminuir la qualitat aigües amunt i avall de Manlleu.

Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR)

Bona, especialment aigües amunt i avall del nucli urbà de Manlleu. Cal tenir en compte la presència d’espècies invasores
com robínies i carolines.
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Qualitat fiscoquímica
Conductivitat elèctrica

Valors baixos tot i que cal tenir en compte l’increment derivat de la disminució de la pluviometria i el cabal circulant.

Clorurs i sulfats

Valors baixos tot i que cal tenir en compte el punt situat aigua avall de l’EDAR on es detecta un lleuger augment dels
clorurs.

Oxigen dissolt

Valors força baixos a l’estiu aigües avall de l’EDAR.

pH

Aigües lleugerament bàsiques (pH>7.5).

Amoni

Valors elevats, amb nivells importants aigües avall de l’EDAR.

Nitrits

Valors elevats.

Nitrats

Valors elevats.

Fosfats

Valors superiors a anys anteriors

Qualitat físico-química per la vida piscícola (índex IP)

Valors inferiors a anys anteriors, amb mala qualitat de l’índex IP especialment aigües avall de Manlleu.

Qualitat biològica
Qualitat de l’aigua basada en els macroinvertebrats
aquàtics.

Poca diversitat de macroinvertebrats aquàtics aigües avall del nucli urbà i l’EDAR de Manlleu. Pel que fa a l’índex IBMWP,
àmpliament emprat en ecologia, presenta una bona qualitat de l’aigua, exceptuant el tram aigua avall de Manlleu, on la
qualitat és mediocre.
Font: Lavola a partir de les dades del CERM

En resum, cal destacar les concentracions elevades de nutrients, fruit de la combinació d’una conca petita amb una densitat humana considerable i una
gran activitat agrària. Es constata, doncs, que el Ter pateix una contaminació difusa dels camps del voltant, la qual anys abans quedava atenuada per un
cabal més elevat. A més, s’identifica el tram aigües avall de Manlleu per presentar una qualitat mediocre donada tant per la manca de cabals ambientals,
hàbitats poc heterogenis i per l’existència d’abocaments puntuals d’aigua no tractada d’algun col·lector o per problemes procedents de la xarxa de
clavegueram, d’algun camp de conreu de la vora del riu o per algun altre focus de contaminació que caldria estudiar amb més detall.
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D’altra banda, existeixen diversos torrents que solquen el terme i desemboquen al Ter. En general, es tracta de torrents amb un règim hídric associat
exclusivament als episodis de pluja que circulen en direcció nord-sud:
•

Torrent del Poquí: la seva llera discorre entremig de camps de conreu i, a partir de la font de la teuleria, per terrenys colindants amb el nucli
urbà, amb part de la llera encaixada.

•

Torrent del Perer: circula, en la seva part final, pel polígon industrial de la Coromina i, a partir d’aquí, el curs d’aquest torrent s’integra
totalment amb la xarxa d’aigües pluvials del nucli urbà de Manlleu.

•

Torrent de la Teuleria: presenta un curs pràcticament urbà, travessant terrenys dels polígons industrials de Font de Terrers i Verdaguer – Cal
Xic. Circula, en part, canalitzat fins a la llera del riu Ter.

•

Torrent del Magí: circula envoltat de terrenys de conreu i, més avall, a l’àmbit del polígon industrial de la Coromina, on la llera és més pròpia
d’una cuneta de drenatge. Creua el nucli urbà canalitzat i s’integra totalment amb la xarxa d’aigües pluvials del nucli urbà de Manlleu.

En relació amb les conques del rius, cal destacar la industrialització de Manlleu que va resultar en l’establiment d’indústries tèxtils al seu pas.
Aigües subterrànies
El municipi de Manlleu s’inclou totalment dins la massa d’aigua subterrània de la Plana de Manlleu – Collsacabra, predominantment conformada per
aqüífers lliures desvinculats. D’entre els aqüífers inclosos en aquesta massa d’aigua, convé fer esment a:
•

Aqüífer dels quaternaris al·luvials del Ter i el Ges (Codi 2034A11): Es tracta d’un aqüífer porós en medi al·luvial, amb una tipologia de porositat
dominant intergranular, sobre dipòsits quaternaris recents de graves sorres i argiles. Es localitza resseguint la frontera oriental del terme.

•

Aqüífer de les margues, calcàries i llims de la Plana de Manlleu (Codi 2033F21): És un aqüífer lliure de morfologia tabular, amb porositat per
fissuració en materials carbonatats, sobre margues i guixos paleògens. Abasta la meitat oriental del terme, afectant la majoria de les zones
estudiades.

D’acord amb l’avaluació de l’estat d’aquesta massa d’aigua subterrània, aquesta presenta un estat general dolent a causa del seu estat químic derivat de
la contaminació difusa per nitrats d’origen agrari. En relació amb això, cal tenir en compte que el municipi de Manlleu no es situa sobre cap aqüífer protegit,
segons el Decret 328/1968, tot i que és un municipi declarat com a zona vulnerable segons el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Tal com es pot veure a la taula següent, en general s’identifica un risc alt sobre l’estat químic d’aquesta massa d’aigua, sobretot per nitrats però també
per metalls i organoclorats associats a les zones industrials. Aquest fet és fruit, principalment, de la intensa activitat ramadera de la zona que comporta
un excés de nitrogen així com dels abocaments industrials existents. Es descarta, però, un risc sobre l’estat quantitatiu, en tant que no hi ha importants
anomalies piezomètriques, si bé les majors extraccions per abastament d’aigües industrials es localitzen a Manlleu, entre d’altres municipis.
Amb tot, és important tenir en compte el risc potencial de contaminació de les aigües, tant superficials com subterrànies, existent a Manlleu a resultes
del gran nombre d’explotacions ramaderes present al municipi i la gran producció i tractament de purins.
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Finalment, cal apuntar que al terme municipal de Manlleu hi ha 46 fonts, 22 naturals i 24 artificials. Les fonts han perdut el seu valor històric i la
funcionalitat que tenien com a lloc d’abastament d'aigua i de trobada. Les fonts naturals estan sobretot en entorns agrícoles, per tant la recàrrega del seu
aqüífer està influenciada per l'activitat agrícola. De fet, les dades disponibles posen de manifest que totes les fonts del terme, a excepció de la de Niubó,
presenten contaminació per nitrats. D’altra banda, s’identifiquen algunes fonts amb un estat d’arranjament millorable (font de la Teuleria o font de la
Cadernera), si bé l’Ajuntament du a terme actuacions de millora i restauració de les fonts naturals (accés i entorn immediat).
Taula 7. Anàlisi de pressions identificades sobre la masses d’aigua
PRESSIONS

Pressions
difuses

Pressions
puntuals

NIVELL

Dejeccions ramaderes

Alta

Agricultura intensiva: adobs i tractaments fitosanitaris

Sense pressió

Aplicació de llots de depuradora

Sense pressió

Retorns de reg i recàrrega artificial

Sense pressió

Filtracions i figues des de zones urbanes i industrials

Moderada

Abocaments, lixiviats i fugues de l’activitat industrial

Baixa

Abocaments industrials

Alta

Sòls contaminats

Alta

Dipòsits de residus industrials

Alta

Runams salins

Sense pressió

Abocaments d’aigües depurades

Sense pressió

Afeccions a la piezometria i a la qualitat

Moderada

Extracció que provoca intrusió salina

Sense pressió

Pressió total sobre l’estat químic

Alta

Captacions d’aigua subterrània

Baixa

Afeccions a la piezometria i a la qualitat (extracció d’àrids)

Moderada

Agricultura intensiva de vivers i freatòfits

Sense pressió

Pressió total sobre l’estat quantitatiu

Baixa

Font: Lavola a partir del document IMPRESS de l’ACA
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Plànol. Hidrografia superficial i subterrània (Font: ACA) ESCALA 1:30.000

Diagnosi
Estat de conservació
•
Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo

•
•
•

Dolent

Eutrofització de les aigües superficials com a conseqüència de l’activitat
agrícola (sobreadobaments).
Alteració dels règims d’escorrentia per impermeabilització del sòl.
Impacte sobre l’estat qualitatiu i quantitatiu de l’aqüífer.
Mal estat d’arrenjament d’algunes fonts
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 8: ABASTAMENT I SANEJAMENT
Contingut
En aquesta fitxa s’analitzen els sistemes d’abastament i sanejament existents actualment a Manlleu per tal de poder valorar l’impacte de les propostes
del Pla.
Descripció i anàlisi
En relació a l’abastament, Manlleu obté l’aigua principalment del riu Ter, és a dir a nivell superficial. No obstant això, es té constància de captacions
puntuals dels aqüífers, si bé en data d’elaboració d’aquest DIE no es disposa d’informació actualitzada dels pous presents al terme municipal (pendent
resposta ACA).
No obstant això, cal remarcar que resta pendent l’execució de l’obra per a la connexió del municipi a la xarxa general d’abastament d’aigua potable en alta
d’Osona Sud, actuació planificada des de 2010. De fet, l’estació de tractament d’aigües potables (ETAP) d’aquesta xarxa es situa a Manlleu, tot i que
actualment no hi dóna servei.
Pel que fa al sanejament, Manlleu compta amb una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) amb les següents característiques:
Taula 8. Característiques EDAR Manlleu

edar manlleu
Administració actuant

CC Osona

Empresa explotadora

Depuradores Osona

Posada en marxa

2010

Ampliació

2010

Conca

Ter

Punt abocament

Riu Ter

Km col·lectors

17,30

Nº bombaments

8

Tipus tractament

Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor

Cabal disseny (m /dia)

14.400

Població eq.

44.153

MES disseny (mg/l)

300

DBO5 (mg/l)

370

3
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N disseny (mg/l)

40

P disseny (mg/l)

8

Nº línies pretractament

1

Secundari

Fangs activats (baixa càrrega)

Espessiment

Gravetat

Deshidratació

Centrífuga

Font: ACA

Plànol. Xarxa d’abastament i sanejament (Font: Equip redactor del POUM)
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Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•

Dolent

Manca de connexió a l’ETAP Osona Sud
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 9: RISCOS NATURALS
Contingut
En aquesta fitxa s’analitzen els riscos naturals, entesos com els que no deriven de l’acció antròpica sinó de factors naturals, que s’han detectat a Manlleu
atès que donen lloc a successos extrems de caràcter excepcional i poden originar situacions de perill. En concret, s’analitzen els següents riscos naturals:
risc d’inundacions, risc geològic i risc sísmic.
Descripció i anàlisi
En referència al risc d’inundació, s’han tingut en compte els resultats de l’estudi d’inundabilitat elaborat en el marc del procés de redacció del POUM. Els
resultats obtinguts dels models hidràulics realitzats permeten avaluar el risc d’inundació dels àmbits que es troben en zona d’influència dels cursos
fluvials objecte d’estudi (els que discorren per l’àmbit urbà: torrents del Poquí, del Perer, de la Teuleria i del Magí, tot incorporant els resultats del model
hidràulic del riu Ter realitzats per l’ACA en el marc dels treballs de “Planificació de l’Espai Fluvial de la conca de l’Alt Ter”) i també permeten definir les
mesures de protecció que cal considerar, per compatibilitzar l’ús existent i els nous usos que es preveu implantar, segons l’ordenació del POUM, amb les
condicions d’inundació que s’assoleixen.
Segons les conclusions d’aquest estudi:
•

-

Els desbordaments que es produirien per avingudes extraordinàries del riu Ter, afecten a àmbits de sòl no urbanitzable i a una part del sòl
urbà consolidat de Manlleu. Alhora, afecten també a zones on previsiblement s’hi delimitaran sòls urbanitzables, on s’identifica un nivell de
risc a tenir en compte. Com a mesures de reducció de l’impacte del risc d’inundació es proposa:
Mantenir en el seu estat actual la franja de terreny del marge dret del riu o bé recuperar-lo a nivell ambiental com a espai fluvial vinculat al curs
del riu. Caldrà compatibilitzar els usos previstos amb el risc existent.

•

Igualment, existeixen terrenys que suposadament esdevindran sectors de desenvolupament que queden afectats per les zones inundables
de la resta de torrents analitzats. Com a mesures de reducció de l’impacte del risc d’inundació es proposa:

-

Augmentar la capacitat de desguàs de la llera del torrent del Poquí i eliminar les estructures dels ponts existents que el planejament no preveu
mantenir.

-

Implantar una bassa de laminació a la zona de pas del torrent del Perer pel polígon de la Coromina i ampliar la secció de la llera.

-

Recuperar la secció de la llera del torrent de la Teuleria, des del punt de vista hidràulic i ambiental, en el seu pas per terrenys industrials. En el
seu pas pel nucli urbà, substituir les obres de fàbrica existents. Construir un sistema de laminació en terrenys destinats a espais lliures.

-

Ampliar i uniformitzar la secció de la llera del torrent afluent del marge esquerre del torrent de la Teuleria.
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-

Augmentar la capacitat de desguàs de la llera del torrent del Magí. Construir un sistema de laminació en terrenys destinats a espais lliures per
compensar la manca de capacitat hidràulica de la canalització d’aquest torrent.

Pel que fa al risc geològic, es disposa de l’Estudi per a la Identificació dels Riscos Geològics a Manlleu (EIRG d’ara en endavant), elaborat també en el marc
de la nova tramitació del POUM de Manlleu. En concret, l’àmbit d’aquest estudi es refereix a l’àrea del nucli urbà de Manlleu i els sectors de
desenvolupament, i per a aquest DIE s’incorporen les conclusions referides a la perillositat geològica relacionada amb els següents riscos:
•

Moviments del terreny: l’àrea estudiada es localitza en terrenys planers que no afavoreixen el desenvolupament de moviments de massa,
tot i que el Ter ha generat marges amb pendents verticalitzats on s’han reconegut indicis de despreniments.

Moviments de vessant: perillositat baixa
•

Fluxos torrencials associats a cons de dejecció: atesos els baixos pendents, tampoc s’ha considerat perillositat enfront fluxos torrencials.

Fluxos torrencials: sense indicis
•

Esfondraments (subsidències, col·lapses): quant a la possibilitat d’esfondraments, no hi ha antecedents i tampoc litologies susceptibles.

Esfondraments: sense indicis
Finalment, pel que fa al risc sísmic, és a dir, la probabilitat que les conseqüències socials o econòmiques produïdes per un terratrèmol igualin o excedeixin
valors predeterminats, per a una localització o àrea geogràfica donada, s’han consultat les dades del mapa de zones sísmiques de l’ICGC. Segons això, el
municipi està exposat a un risc sísmic d’intensitat VIII segons l’escala MSK. A més a més, a raó de la superació del llindar d’intensitat, el municipi es troba
obligat a redactar el manual d'actuació per a emergències sísmiques.
Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•

Dolent

Implantació d’usos en zones amb potencialitat de patir
esdeveniments associats als riscos descrits.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 10: AMBIENT ATMOSFÈRIC
Contingut
Tot i que serà un element a tenir en especial consideració en la tasca de valoració dels impactes associats al desenvolupament del Pla, es creu convenient
realitzar una breu caracterització de l’àmbit pel que fa als elements associats a la qualitat atmosfèrica. Amb això, es duu a terme una anàlisi de l’estat
actual pel que fa a l’ambient atmosfèric a Manlleu.
Descripció i anàlisi
Pel que fa a la qualitat de l’aire, en la zona en la que es localitza l’àmbit (ZQA6 – Plana de Manlleu), s’identifiquen algunes problemàtiques a tenir en
consideració. A continuació es mostra una síntesi dels anuaris de qualitat de l’aire dels darrers 5 anys (2011-2015) per la ZQA, on es posa de manifest la
recurrència d’incidències relacionades amb l’ozó troposfèric, el benzopirè i els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
Taula 9. Qualitat de l'aire 2011-2015

contaminant

2015

2014

2013

2012

2011

NO2, SO2, PM2.5, benzè i
plom

< valor límit

< valor límit

< valor límit

< valor límit

< valor límit

Arsènic, cadmi i níquel

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

Benzo(a)pirè

1 superació a l’únic punt
de mesurament

< valor objectiu

1 superació a l’únic punt
de mesurament

< valor objectiu

< valor objectiu

Ozó troposfèric

82 superacions llindar
d’informació horari (19h
Manlleu).

3 superacions llindar
d’informació horari (1h
Manlleu).

46 superacions llindar
d’informació horari (8h
Manlleu).

35 superacions llindar
d’informació horari (6h
Manlleu).

21 superacions llindar
d’informació horari (10h
Manlleu).

Superacions valor
objectiu per a la salut

Superacions valor
objectiu per a la salut

Superacions valor
objectiu per a la salut

Superacions valor
objectiu per a la salut

Superacions valor
objectiu per a la salut
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als punts de
mesurament.

als punts de
mesurament.

als punts de
mesurament.

als punts de
mesurament.

als punts de
mesurament.

Cap superació llindar
d’alerta.

Cap superació llindar
d’alerta.

Cap superació llindar
d’alerta.

Cap superació llindar
d’alerta.

Cap superació llindar
d’alerta.

Superacions valor
objectiu per a la
protecció de la
vegetació als punts de
mesurament

Superacions valor
objectiu per a la
protecció de la
vegetació als punts de
mesurament

Superacions valor
objectiu per a la
protecció de la
vegetació als punts de
mesurament

Superacions valor
objectiu per a la
protecció de la
vegetació als punts de
mesurament

Superacions valor
objectiu per a la
protecció de la
vegetació als punts de
mesurament

PM10

Superació del valor límit
diari (Hospital
Comarcal)

Superació del valor límit
diari (Hospital
Comarcal)

Superació del valor límit
diari (Hospital
Comarcal)

Superació del valor límit
diari (Hospital
Comarcal)

Sense dades
específiques per
Manlleu

Resta de contaminants

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

< valor objectiu

Font: Lavola a partir dels informes anuals del Servei de Vigilància i Control de l'Aire

Els límits de concentració de benzopirè establerts per la legislació vigent es van superar per primera vegada el 2013 i el passat 2015 es va tornar a repetir
aquesta situació. A tal efecte, i en coordinació amb la Generalitat i el Consell Superior d’Investigacions Científiques, el municipi de Manlleu treballa per
reduir la presència de benzopirè a l’atmosfera i determinar el focus d’aquests episodis.
D’altra banda, el 2013, per complir el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, es va dur a terme una campanya de
mesures de precursors de l'ozó troposfèric al punt de mesurament de Manlleu (hospital comarcal).
D’altra banda, en referència a la qualitat acústica, Manlleu consta com a municipi sense Mapa de capacitat acústica aprovat (juny 2016), si bé es preveu
que s’aprovi al llarg del procés de tramitació d’aquest POUM i, per tant, se’n tindrà en compte la zonificació en les següents fases. Alhora, des de
l’Ajuntament de Manlleu s’està treballant en l’elaboració i aprovació d’una ordenança reguladora de soroll.
De manera general, es considera que les principals fonts de soroll deriven del trànsit rodat i les activitats industrials, fonamentalment. No obstant això,
es té constància que les queixes i denúncies més habituals per focus habituals de soroll són de tres tipus:
•

Locals de pública concurrència (discoteques, bars, gimnasos).
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•

Locals comercials que sense ser de pública concurrència fan soroll (perquè tenen màquines condicionadores...).

•

Tallers dins del nucli urbà.

Les queixes de soroll han disminuït respecte anys anteriors, bàsicament pel trasllat de tallers cap a les zones industrials i per la disminució de locals d’oci
nocturn, siguin discoteques o bars musicals.
Finalment, pel que fa a la contaminació lluminosa, es parteix de la delimitació de zones segons el grau de protecció envers aquest tipus de contaminació,
fixada pel DTES. Es consideren quatre tipologies de protecció del medi envers la contaminació lluminosa:
•

Zones de protecció màxima (E1): comprèn el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els espais naturals de protecció especial, els espais de la
xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els
ajuntaments han proposat per augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa

•

Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de
protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la
contaminació lluminosa.

•

Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, llevat del territori que, a
conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable i d'una protecció
menor en una petita part del sòl urbà.

•

Zones de protecció menor (E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat
comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el departament competent en matèria de
medi ambient ha acceptat.

Tal i com es pot observar al mapa que acompanya aquesta fitxa, a Manlleu s’hi delimiten únicament dues zones: una zona de protecció moderada (E3)
corresponent principalment al nucli urbà i coincident amb els sectors de desenvolupament previstos, mentre que per a la resta de sòl municipal es
defineix una zona de protecció alta (E2), atesa la poca transformació existent. Cal doncs destacar l’àmbit del PEU de la Devesa situat en zona de protecció
alta per la seva classificació com a no urbanitzable i per la seva condició de parc urbà, però també els sectors industrials PAU-21 Ca l’Escolà i PAU-7
En qualsevol cas, atenent a aquesta zonificació caldrà determinar el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar per tal de garantir
la protecció de la visió del cel a la nit, sobretot en relació a les activitats i usos presents en el sòl no urbanitzable.
Finalment, convé fer esment al registre de diversos episodis de contaminació odorífera al municipi de Manlleu, els quals es relacionen presumiblement
amb l’activitat de compostatge de l’empresa Fervosa. Aquests episodis de pestilència s’han constatat amb nombroses queixes per part de veïns del
municipi. La raó d’aquest fenomen deriva del desenvolupament de fermentació anaeròbica en el procés de compostatge, si bé l’empresa en qüestió empra
sistemes de cobertura GORE que acceleren el procés de compostatge i minimitzen les olors.
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Plànol. Zonificació lumínica de Manlleu (Font: Lavola a partir de les bases del DTES)
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Diagnosi
Estat de conservació

Impactes, riscos o amenaces

•
•
•

Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo

Dolent

Superacions dels nivells legislats de PM10, ozó i benzopirè.
Impacte lluminós de les activitats disperses pel SNU (zona de protecció alta,
E2).
Episodis de contaminació odorífera persistents.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 11: PAISATGE
Contingut
Tenint en compte les característiques del municipi i el marc en què s’encaixa, l’anàlisi del paisatge és un dels aspectes més rellevants des del punt de
vista ambiental. Amb això, en aquest apartat es fa, d’una banda, una anàlisi de les unitats paisatgístiques i de les àrees i elements d’interès i, d’altra
banda, una anàlisi de les visibilitats del municipi per tal de determinar les zones més exposades i, per tant, més sensibles paisatgísticament.
Descripció i anàlisi
En l’àmbit territorial de les Comarques Centrals es defineixen un total de
27 unitats de paisatge, d’entre les quals Manlleu s’inclou en la Unitat 17
– Plana de Vic.
Es resumeixen a continuació, els principals valors i impactes que es
defineixen per a aquesta unitat de paisatge en què queda comprès el
municipi de Manlleu. Així mateix, s’inclouen aquelles propostes de
criteris i accions que poden ser d’aplicació en el marc del POUM i que
permetrien donar compliment als objectius de qualitat paisatgística
definits per a la unitat.
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Taula 10. Característiques principals de la unitat paisatgística en què s’inclou Manlleu
UNITAT DE PAISATGE 17. PLANA DE MANLLEU

Trets
distintius

•
•
•
•
•
•
•
•

Conca d’erosió, de notable horitzontalitat, rebaixada pel Ter
Presència de turons testimoni amb vegetació
Meandres del Ter, acollint passejos urbans, colònies industrials, rescloses i altres infraestructures.
Vessants aixaragallats sobre margues, als vessants de les muntanyes de l’entorn i als turons testimoni.
La boira com a part d’aquest paisatge, condicionant les visibilitats en algunes èpoques.
Espais rurals on predomina el cultiu de cereals i farratges.
Cromatisme que oscil·la entre el verd dels camps, el gris de les margues i el blanc de les boires.
Les colònies industrials que representen un llega històric i patrimonial de gran vàlua.

Principals
valors

• Valors naturals i ecològics: no se n’identifiquen específicament per a Manlleu.
• Valors estètics: imatge de gran plana oberta sense cap relleu important amb predomini d’usos agrícoles, singularitat que aporten els badlands o la boia i turons
testimoni com a referents visual.
• Valors històrics: pont de Can Molas, església romànica de Sant Julià de Vilamirosa, església de Vilacetrú, Santuari de Sant Jaume i el Santuari de Puig-agut o de Lurdes.
• Valors productius: vestigis del passat industrial al llarg del passeig del Ter, Museu industrial del Ter i colònia Rossinyol.
• Valors religiosos i simbòlics: Santuari Puig l’Agulla i llegenda serpent de Manlleu

Principals
impactes

•
•
•
•

Importància de les superfícies edificades i futur creixement en baixa densitat
Construccions aïllades en sòl no urbanitzable vinculades a l’activitat agrària o als serveis (impacte visual en entorns d’alta qualitat paisatgística).
Escassa connectivitat entre espais naturals protegits i, fins i tot, entre espais oberts.
Manca d’integració en el lloc de les infraestructures existents i les planejades que poden comportar efectes induïts.

Criteris i
accions per
a l’àmbit
d’estudi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservar en bon estat els turons testimoni.
Protegir els reductes de bosc existent.
Mantenir les masies més destacades pel seu valor històric en l’estructuració i articulació del paisatge agrari de la unitat.
Protegir el patrimoni industrial lligat a la força motriu de les aigües del Ter.
Reordenar els espais pròxims a les grans vies de comunicació amb l’objectiu que quedin el més integrades possible al paisatge circumdant.
Elaborar en el planejament urbanístic una normativa dels accessos a Manlleu que estableixi estratègies, criteris i accions per millorar la seva integració paisatgística.
Augmentar la densitat d’espais verds als nuclis de més població i incorporar els cursos fluvials, si n’hi ha, com un espai verd més.
Ordenar les zones de polígons industrial i logístics a nivell municipal i supramunicipal així com altres infraestructures de serveis com les depuradores i deixalleries.
Restaurar i mantenir el patrimoni de castells, ermites i santuaris de la unitat.
Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicle
Font: Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals

A una escala més local, i a mode esquemàtic, es pot concloure que el paisatge de Manlleu es conforma bàsicament, i tal i com es desprèn de l’anàlisi
territorial efectuat al llarg d’aquest DIE, per una extensa plana agrícola serpentejada pel pas del riu Ter i alguns torrents afluents i esquitxada per diverses
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construccions associades a aquesta activitat agrària i a altres usos antròpics, que es combina amb una petita zona de relleu aixaragallat amb alguns
reductes de formacions boscoses i, finalment, per la zona corresponent al nucli urbà.
Àrees de valor paisatgístic
•
•
•
•
•

Àrees visibles, especialment la zona de Puig-agut i els turons testimoni característics de la plana de Manlleu.
Marges entre els conreus i vegetació associada als torrents, trencant la uniformitat i incrementant la biodiversitat de les àrees agrícoles.
Pas del riu Ter amb els seus meandres i camí vora Ter.
Xarxa de camins que relliga el nucli urbà i les parcel·les agrícoles i altres espais de relació social o amb l’entorn natural (fonts, miradors,
ermites,...). Veure fitxa següent.
Elements del patrimoni arqueològic i arquitectònic. Veure fitxa següent.

Fragilitats paisatgístiques:
•
•
•
•

Edificacions disperses en la matriu agrícola, associades a l’activitat agropecuària.
Instal·lacions amb elevat impacte paisatgístic
Existència d’edificacions abandonades i en mal estat a la façana urbana que confronta amb el pas del riu Ter pel nucli urbà.
Transició marcada i dignificable de la façana urbana en relació amb el sòl no urbanitzable agrícola.

Diagnosi
Estat de conservació
•
•
Impactes, riscos o amenaces

•
•

Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo

Dolent

Importància de les superfícies edificades i futur creixement en baixa
densitat
Construccions aïllades en sòl no urbanitzable vinculades a l’activitat agrària
o als serveis (impacte visual en entorns d’alta qualitat paisatgística).
Escassa connectivitat entre espais naturals protegits i, fins i tot, entre
espais oberts.
Manca d’integració en el lloc de les infraestructures existents i les
planejades que poden comportar efectes induïts.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 12: ELEMENTS D’INTERÈS PATRIMONIAL I CONNECTIVITAT SOCIAL
Contingut
En aquesta fitxa s’analitza la presència d’elements d’interès patrimonial i l’existència d’espais o elements d’ús social rellevant.
Descripció i anàlisi
En referència als elements d’interès patrimonial, cal tenir en compte, principalment els elements recollits en el Catàleg de Béns a Protegir del POUM, el qual
incorpora aquells monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals que tenen un interès patrimonial. Per a cadascun d’aquests elements inventariats,
el Catàleg estableix un nivell de protecció per tal de concretar les condicions especials de protecció a considerar. Si bé el conjunt exhaustiu d’aquests
elements es pot consultar a l’esmentat Catàleg, s’enumeren a continuació alguns exemples ordenats segons les diferents categories en què s’organitza:
•

Arquitectura religiosa: santuari de Puig-agut, ermita de Sant Sebastià,...

•

Elements d’enginyeria civil: pont de la Gleva, muralles de Manlleu,...

•

Arquitectura industrial: Can Sanglas, colònia Rusiñol, canal industrial de Manlleu,...

•

Conjunts urbans: plaça de Fra Bernadi, carrer del Comte,...

•

Edificis urbans: Caslot de Can Puget, Casa Sasatre,...

•

Elements naturals: pollancredes, riu Ter

•

Fonts: font de la Cadernera, font dels enamorats,...

•

Jaciments arqueològics: Can Caseta, subsòl de Dalt Vila,...

•

Masies urbanes: el Fugurull, Cal Batlle,...

•

Masies en sòl no urbanitzable: Bellfort, Vila-Setrú-El Poqui,...

D’altra banda, cal tenir en compte els elements del patrimoni cultural fluvial que no queden recollits en els anteriors instruments i que formen part de la
identitat i història de Manlleu denotant la relació de la ciutat amb el riu per al seu aprofitament com a recurs econòmic i energètic: rescloses i canals de Can
Llanes, la Teula, Ca l’Escolà i Can Puntí i els rentadors del canal industrial.
A més a més, el fet que el desenvolupament urbà de Manlleu hagi conformat, majoritàriament, un únic nucli de població, ha permès mantenir una plana de
caràcter agrícola on s’hi ha anat desenvolupant, tal i com s’ha vist, diverses construccions associades a aquesta activitat. Alhora, aquesta plana és la que
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concentra la major part d’elements d’interès natural del municipi, tal i com s’ha anat desenvolupant en les fitxes precedents, esdevenint, tanmateix, un espai
de notable interès per al gaudí social.
És per aquesta configuració territorial que pren especial importància l’existència d’una xarxa de camins que relliga el nucli i la seva població amb el sòl
urbanitzable que l’envolta. En aquest sentit, pel moment, s’han pres en consideració els resultats del Catàleg de camins municipals de Manlleu (redactat
l'any 2013 des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona, i d’acord amb l’Ajuntament de Manlleu). El resultat d’aquest treball s’incorpora a mode de plànol en aquesta mateixa fitxa.
En qualsevol cas, cal assenyalar l’existència de diversos itineraris pel territori municipal:
•
•
•
•

Camí vora Ter: es tracta d’un sender de gran recorregut (GR-210) que acosta tant al patrimoni industrial i cultural del Ter com a la seva fauna i
vegetació de bosc de ribera. El tram de GR senyalitzat comprèn tot el Ter a la comarca d’Osona, presentant un itinerari poc accidentat de 61 km de
longitud. En concret, per Manlleu discorre el tram “Les Masies de Voltregà – Les Masies de Roda”.
Circuit BTTer Manlleu – Voltreganès: circuit permanent per anar en bicicleta que, a través de gairebé 43 km de longitud, uneix els municipis de les
Masies de Voltregà i Manlleu. Es tracta d’un conjunt de senders ciclables senyalitzats que reforcen la relació lúdidca amb l’entorn natural.
Ruta 8, blava: Ruta d’enllaç Manlleu – Manlleu: ruta que enllaça el punt d’acollida de Manlleu amb el punt de sortida de Manlleu (Oficina de
Turisme), transcorrent pel terme municipal de Gurb. Presenta una distància de 13.88 km i un desnivell acumulat de 229m.
Ruta 9, blava: Manlleu – Santuari de Puig Agut – Manlleu: aquesta ruta és un circuit que recorre el municipi de Manlleu. S’inicia davant del Museu
Industrial del Ter i continua pel costat del riu resseguint la façana fluvial de la ciutat. Surt del nucli urbà per arribar fins al santuari de Puig Agut i
continua cap a Sant Jaume de Vilamontà, i Sant Esteve de Vila-setrú fins arribar al punt on s’inicia la ruta pel passeig del Ter.
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Plànol. Catàleg de camins (Font: Ajuntament de Manlleu)
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Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•
•

Dolent

Estat d’arranjament d’alguns camins.
Manca de connectivitat des del nucli urbà cap a la zona sud del terme.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 12: CONSUM DE RECURSOS, EMISSIONS DE GEH I GENERACIÓ DE RESIDUS
Contingut
En la present fitxa es realitza una quantificació del consum de recursos, les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la generació de residus de Manlleu a
partir de les darreres dades disponibles.
Descripció i anàlisi
En referència als consums energètics, únicament es disposa de dades referides a l’Ajuntament, si bé es consideren comparables a d’altres municipis i, per
tant, indicatives de la situació energètica de Manlleu. Segons apunta l’Informe del cost i del consum energètic municipal (2014), l’Ajuntament de Manlleu
mostra una ràtio de consum energètic per habitant i una ràtio de cost energètic per habitant inferior als altres municipis d’Osona. De fet, el consum energètic
per habitant de l’Ajuntament de Manlleu és de 315 kWh/hab·any, inferior a la mediana de municipis de més de 10.000 habitants que és de 369 kWh/hab·any.
El cost energètic per càpita de l’Ajuntament de Manlleu és de 39,68 €/hab·any, bastant inferior a la mediana de municipis de més de 10.000 habitants que
és de 43,75 €/hab·any.
A nivell energètic cal tenir en compte que l’Ajuntament de Manlleu disposa de quatre instal·lacions de producció elèctrica amb fonts renovables: la instal·lació
solar fotovoltaica de la deixalleria, la turbina de Can Sanglas, la turbina de Can Filtex i la turbina de Can Buixó. Així mateix, l’Ajuntament indica l’utilització de
geotèrmies en dos equipaments públics (escola bressol Picarols i mercat municipal), així com dues fotovoltaiques d’autoconsum (Ajuntament i Museu, en
procés). La producció d’aquestes instal·lacions durant el 2014 va ser de 795.212 kWh, conformant un 21% de producció elèctrica amb fonts renovables
respecte el 24% que fixava el Pla de l’Energia per al 2015. A més, també cal comentar que sobre les dependències municipals hi ha dues instal·lacions que
són propietat d’una empresa privada.
En quant a eines i actuacions municipals cap a la sostenibilitat del model energètic municipal cal destacar:
•
•
•
•
•

Millora d’aïllaments i substitució de la il·luminació a edificis.
Domotització de l’enllumenat públic
Domotització d’edificis (escola Puig-Agut i escola Pompeu Fabra)
Substitució a LED en l’enllumenat públic i al pavelló municipal.
Projecte DESENDOLLA’T (escoles Quatre Vents i Pompeu Fabra i escola bressol Colors)

Pel que fa a les emissions de GEH associades, es pren com a referència la informació continguda al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Manlleu (PAES
d’ara en endavant). Les emissions totals de GEH de Manlleu corresponen a les emissions de tots els sectors, les dels residus i del cicle de l’aigua menys les
emissions estalviades per la producció d’energia existents al municipi que, per a l’any 2007, van ser:
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Taula 11. Emissions de GEH per sectors

sector

emissions (t de co2)

Primari

5.633,93

Industrial

33.336,13

Serveis

15.537,13

Domèstic

19.056,83

Transport

33.964,03

Aigua

609,24

Residus

1.784,62

Producció energia

-1.391,91

Total

108.530,00
Font: PAES Manlleu

De l’anàlisi de la distribució de les emissions per sector d’activitat s’observa que el sector transport, el sector industrial i el sector domèstic representen el
83% dels consums energètics del municipi.
Finalment, pel que fa als residus, la taula que segueix resumeix les dades proporcionades per l’Agència de Residus de Catalunya en referència a la generació
de residus a Manlleu. Tal i com es pot observar, Manlleu compta amb una generació de residus lleugerament inferior a la mitjana catalana i, alhora, destaquen
els elevats nivells de recollida selectiva també respecte a les dades per al conjunt de Catalunya.
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Taula 12. Dades de generació i recollida de residus a Manlleu (2014)

MANLLEU
Població

20.279

7.518.903

4,2

5970,9

Matèria orgànica

2.196,32

375.312,78

Poda i jardineria

222,9593

107.934,8056

1.476,7784

271.316,9227

Vidre

430,8876

162.237,0428

Envasos lleugers

746,9721

130.063,7846

Residus voluminosos + fusta

401,4475

172.131,6979

RAEE

79,8611

25.125,8444

Ferralla

40,7952

5.353,5322

5,8196

1.026,7002

37,05

5.975,8006

223,7826

109.425,3106

Res. Especials en petites quantitats

14,5512

2.121,0261

Altres recollides selectives

36,3676

16.463,6073

70,97

38,19

Auto compostatge

Paper i cartró

Recollida selectiva

Total Catalunya

Olis vegetals
Tèxtil
Runes

% Recollida selectiva
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MANLLEU

Fracció resta

Resta a Dipòsit

2.421,09

746.131,691

Resta a Incineració

0

251.045,692

Resta a Tractament

0

1.253.727,351

Suma Fracció Resta

2.421,09

2.250.904,734

29,03

61,81

8338,8822

3.641.364,489

Kg / hab / dia

1,1266

1,3268

Kg / hab / any

411,208

484,295

% Fracció resta

Generació
residus
municipals

Total Catalunya

Generació Residus Municipal Totals

Font: ARC

La recollida és competència del Consell Comarcal i el servei el presta l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona SL. Per a la recollida selectiva de residus,
es disposa de quatre contenidors a carrer (orgànic, vidre, multiproducte i rebuig), ubicats en els punts que es marquen al mapa que segueix:
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Font: Ajuntament de Manlleu

En quant a instal·lacions, cal tenir en compte l’existència de la deixalleria municipal de la Verdaguera així com l’entrada en funcionament, durant el 2015, del
Centre de Tractament de Residus d’Osona (Orís), que permet tractar a la comarca la matèria orgànica recollida i aprofitar una part important del rebuig a
través de la planta de minimització.
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Diagnosi
Estat de conservació

Impactes, riscos o amenaces

Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•
•
•
•
•

Dolent

Elevat nombre d’abandonament de mobles i trastos al carrer.
Disminució de la qualitat de la matèria orgànica (impropis).
Ús dels contenidors de FORM privats per la ciutadania.
Ingerències de residus industrials a la recollida municipal.
Abocaments incontrolats pels afores del nucli urbà, predominant els residus de
la construcció.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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FITXA 13: ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Contingut
Tenint en compte el que indiquen les projeccions climàtiques cal tenir en compte els possibles efectes esperats, amb l’objectiu de poder preveure
mesures d’adaptació a aquests efectes derivats del canvi climàtic.
Descripció i anàlisi
A partir de les projeccions climàtiques disponibles5 es considera que els perills climàtics que poden provocar efectes sobre el municipi de Manlleu són els
següents:
•

Increment de les temperatures

•

Canvis en els cicles de les estacions

•

Augment dels períodes de sequera

•

Augment de la freqüència de pluges torrencials

Aquests perills climàtics poden implicar una sèrie de riscos que hauran de ser tinguts en consideració:
Taula 13. Riscos derivats del canvi climàtic

PERILL CLIMÀTIC

Increment de les temperatures

RISCOS POTENCIALS
•
•
•
•
•
•

Augment de l’efecte d’illa de calor
Augment del risc d’incendis forestals
Canvis en les pautes de consum d’energia
Impactes negatius en la salut de la població
Augment del nombre d’episodis de formació d’ozó
Risc de danys en infraestructures

5 A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca Aplicada i

Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
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•
•

Impactes negatius sobre la productivitat de cultius
existents
Aparició de malalties i plagues
Impactes sobre la biodiversitat

Canvis en els cicles de les estacions

•

Establiment d’espècies exòtiques

Augment dels períodes de sequera

•
•

Escassetat d’aigua per als diferents usos
Estrés hídric de la vegetació

Augment de la freqüència de pluges
torrencials

•

Inundacions fluvials, amb risc de danys estructurals

•

Font: Lavola

Diagnosi
Estat de conservació
Impactes, riscos o amenaces
Grau de sensibilitat ambiental

Millorable

Bo
•

Dolent

Veure taula anterior.

Molt alta

Alta

Moderada

Baixa
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2.4 DIAGNOSI AMBIENTAL I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS
AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS
Una vegada identificats i analitzats els elements ambientals rellevants es procedeix a continuació
a realitzar una diagnosi sintètica i integrada d’aquesta anàlisi, amb l’objectiu d’identificar aquells
elements ambientalment significatius que ens permetran una millor i més adequada definició
dels objectius i criteris ambientals del Pla.

El sòl no urbanitzable de Manlleu es troba ocupat, en gran part, per
activitats de tipus agropecuari, conformant un mosaic agrícola
d’elevat interès.
Els usos agrícoles esdevenen un element clarament característic del sòl no urbanitzable del
municipi, aprofitant la fisonomia del terreny per sota de la cota 500. L’activitat agrícola es
combina amb l’activitat ramadera. D’entre els impactes destacats d’aquest aprofitament del SNU
per part d’activitats del sector primari cal destacar el risc de contaminació d’aigües i del sòl en
termes de nitrats, una problemàtica rellevant arreu de la plana osonenca. A més a més, el
desenvolupament tradicional d’aquestes activitats ha comportat que el SNU es vegi esquitxat
d’edificacions associades que esdevenen una fragilitat paisatgística a tenir en consideració. Tot
plegat conforma un mosaic agrícola d’interès en el qual es combinen les zones de conreu, amb
marges de vegetació, i algunes zones de prats i herbassars.

A nivell de configuració urbana, destaca el nucli urbà de Manlleu
diferenciat de la resta de SNU, si bé existeixen diverses
edificacions disperses.
El nucli urbà de Manlleu, situat a la riba nord del riu Ter al seu pas pel terme municipal, és de
tipologia compacta i confronta directament, amb una transició força marcada, amb la plana
agrícola de l’entorn. Si bé aquest esdevé el nucli de major entitat en termes d’ocupació del sòl, cal
tenir en compte la dispersió de diverses edificacions i construccions pel sòl no urbanitzable de
l’entorn.

S’identifiquen petites clapes de massa forestal, principalment als
vessants dels terrers i als marges fluvials.
Les formacions forestals són més aviat residuals i es concentren a la zona nord del municipi, on
predominen les rouredes i algunes alzines, ocupant l’espai menys apte per a l’aprofitament
agrícola. Alhora, s’identifiquen diverses comunitats de bosc riberenc a l’entorn del riu Ter i d’alguns
dels seus torrents afluents.
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No existeix una gran diversitat d’hàbitats potencials, si bé es
delimiten alguns terrenys ocupats per Hàbitats d’Interès
Comunitari.
La distribució dels hàbitats dominants s’alinea clarament amb els usos del sòl descrits i, per tant,
pren importància l’existència de diverses zones d’Hàbitat d’Interès Comunitari, tot i no
representar una elevada ocupació del territori. Es tracta, principalment, de prats mediterranis rics
en anuals basòfils, a la zona de terrers, així com de rius amb vores llotoses colonitzades per
herbassars, al pas del riu Ter.

No existeixen espais protegits més enllà dels sòls de protecció
especial delimitats pel PTPCC.
Es descarta l’existència d’espais inclosos al PEIN, la Xarxa Natura 2000 o altres instruments de
protecció ambiental. No obstant això, el PTPCC configura una estructura d’espais oberts per al
Municipi de Manlleu en què es delimiten dos espais de protecció especial, corresponents a
l’entorn del riu Ter i la zona de Puig-agut, atenent al seu valor de connexió amb espais protegits de
l’entorn. Es delimiten també sòls de protecció territorial, tant pel seu valor agrari i/o paisatgístic,
estratègic, de preservació de corredors d’infraestructures o d’afectació de riscos.

Tot i tractar-se d’un territori força alterat per l’acció antròpica,
s’identifica una fauna i flora d’interès.
La diversitat faunística del municipi depèn dels hàbitats naturals existents, per la qual cosa cal
tenir present la pressió derivada de l’ocupació antròpica del terreny, que en pot comprometre la
seva conservació. De manera general, prenen importància les comunitats piscícoles i d’avifauna,
associades tant al riu Ter com a les zones d’espai obert de la plana agrícola. Destaca la delimitació
d’una Àrea d’Interès Faunístic i Florístic corresponent a un dormidor d’aus aquàtiques lligat al pas
del Ter.

Existeixen nombrosos espais d’interès ambiental a escala local.
L’anàlisi del municipi permet identificar diversos espais no protegits que sostenen un valor
ambiental a tenir en compte: parc fluvial del Ter, meandre del riu Ter, meandre de Gelabert, parc
de l’arborètum, platja del Dolcet, finca de Diumeres, finca de Niubó, horts urbans i turons
testimoni.

Destaca el protagonisme del riu Ter com a element natural
vertebrador del territori.
El riu Ter és el curs fluvial destacat del municipi, presentant un traçat marcadament meandriforme
al seu pas per Manlleu. Tot i el seu elevat valor ambiental, tant a nivell ecològic i paisatgístic com
a nivell d’ús social del seu espai fluvial, s’identifiquen diverses pressions que en comprometen la
seva qualitat. Cal tenir en compte, a més a més, el tradicional aprofitament del riu com a font
energètica per l’activitat industrial.
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El municipi s’inclou en la massa d’aigua subterrània de la Plana de
Manlleu – Collsacabra, per la qual s’identifiquen pressions
importants sobre el seu estat químic.
En general s’identifica un risc alt sobre l’estat químic d’aquesta massa d’aigua, sobretot per
nitrats però també per metalls i organoclorats associats a les zones industrials. Aquest fet és fruit,
principalment, de la intensa activitat ramadera de la zona que comporta un excés de nitrogen així
com dels abocaments industrials existents. Es descarta, però, un risc sobre l’estat quantitatiu, en
tant que no hi ha importants anomalies piezomètriques, si bé les majors extraccions per
abastament d’aigües industrials es localitzen a Manlleu, entre d’altres municipis. Manlleu està
inclòs dins les zones i àrees declarades com a vulnerables per la contaminació de nitrats.

En referència a l’abastament, resta pendent la connexió a la xarxa
general d’abastament d’aigua potable en alta d’Osona Sud.
Tot i que l’ETAP es localitza en terreny municipal, actualment aquesta instal·lació nord dóna servei
al municipi de Manlleu, la connexió a la qual es troba pendent d’execució de l’obra corresponent.

El principal risc natural d’afectació a tenir en compte és el risc
d’inundació, si bé de manera puntual s’identifiquen algunes àrees
sotmeses a risc geològic.
El POUM en tramitació incorpora un estudi específic d’inundabilitat i un Estudi d’Identificació dels
Riscos Geològics en què es delimiten les zones del municipi afectades per algun d’aquests dos
riscos. Previsiblement es considera que el risc d’inundabilitat esdevé el risc més rellevant, en tant
que s’identifiquen zones inundables en possibles àrees de creixement urbanístic.

El municipi presenta una important problemàtica de qualitat de
l’aire (contaminació per ozó, benzopirè i PM10).
Els darrers balanços de la qualitat de l’aire posen de manifest que al punt de mesurament de
Manlleu s’han produït, darrerament, diversos episodis de superació dels valors legislats pel que fa
a l’ozó troposfèric, les partícules en suspensió de diàmetre 10 i del benzopirè.

El paisatge manlleuenc respon a la combinació de la matriu
agrícola, la implantació del nucli urbà, el pas del Ter i la presència
dels terrers o turons de margues a les cotes superiors.
Manlleu forma part de la unitat paisatgística de la Plana de Manlleu, la qual es caracteritza per una
combinació de diversos elements, tant naturals com antròpics. El paisatge es conforma
bàsicament per una extensa plana agrícola serpentejada pel pas del riu Ter i alguns torrents
afluents i esquitxada per diverses construccions associades a aquesta activitat agrària i a altres
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usos antròpics, que es combina amb una petita zona de relleu aixaragallat amb alguns reductes
de formacions boscoses i, finalment, per la zona corresponent al nucli urbà.

El municipi presenta eixos rellevants de connectivitat social
sovint poc potenciats.
Existeix una important xarxa de camins que relliga el nucli urbà amb el sòl no urbanitzable que
l’envolta. A nivell social i de relació amb l’entorn natural aquesta xarxa és d’elevada importància,
si bé cal tenir en compte que es considera que presenten un cert marge de millora.

Si bé les dades de consum de recursos i generació de residus no
són elevades, el desenvolupament del POUM comportarà una
intensificació del metabolisme urbà a tenir en compte.
Les dades disponibles per Manlleu en referència als consums de recursos, les emissions de GEH i
la generació de residus presenten valors inferiors a les mitjanes a nivell català i, a més, cal tenir
en compte que el municipi ha emprès diverses actuacions d’interès en termes de sostenibilitat
del metabolisme urbà. Això no obstant, el fet que es treballi en un nou planejament urbanístic que
comportarà nous creixements fa que calgui parar atenció a aquest aspecte ambiental i que, per
tant, esdevingui un element de rellevància en aquesta diagnosi.

Existeixen impactes derivats del canvi climàtic amb afectació en
el desenvolupament urbà.
Existeixen uns determinats impactes derivats del canvi climàtic, els quals són ja inevitables, i pels
quals el planejament haurà de tenir en compte la integració de criteris i estratègies d’adaptació al
canvi climàtic.
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3

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible,
s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el Pla.

3.1

OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS
PREDETERMINATS

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla.
Amb caràcter general, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que
caldrà tenir 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. Aquest objectiu, per la seva rellevància es desenvolupa més
detalladament en l’apartat següent juntament amb els objectius ambientals específics per a
aquest pla.
Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al
planejament territorial a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament
territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva
implicació ambiental directa se'n ressalten els següents:
•

Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica

•

Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori

•

Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori

•

Moderar el consum de sòl

•

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes

•

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori

•

Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris

•

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia

•

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements

•

Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà

•

Fer de la mobilitat un dret i no una obligació

•

Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes
d’assentaments.

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans,
estratègies, etc. que d’una manera o altre estableixen obligacions o criteris que s’haurien de tenir
en compte a nivell general pel planejament urbanístic. La següent taula intenta resumir, sense
ànim d’exhaustivitat aquests instruments directors:
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Taula 14 Síntesi dels plans, acords i instruments amb incidència sobre les polítiques territorials

ÀMBIT TEMÀTIC

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

Internacional

Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament
(1992)

Comunitari

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

VII Programa de medi ambient de la Unió Europea
Estratègia europea de desenvolupament sostenible

Estatal

Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible

Autonòmic

Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat
(1992)

Internacional

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i
Declaració sobre els boscos i masses forestals
Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i
Paisatgística (1995)
Convenció RAMSAR

Comunitari
BIODIVERSITAT
CONNECTIVITAT
ECOLÒGICA

I

Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (1998)
Estrategia española para la conservación y el uso sostenible
de la diversidad biológica

Estatal

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional
de los Humedales
Estrategia Forestal Española
Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la
diversitat biològica

Autonòmic

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de
Catalunya
Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat Ecològica de
Catalunya

AIGUA I COSTES

Internacional

Convenció Ramsar de zones humides

Comunitari

Directiva Marc de l'Aigua (DMA)

Estatal

Estrategia Común de Implementación de la DMA
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya

Autonòmic

Pla de gestió de l'aigua de Catalunya
Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques
internes de Catalunya
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ÀMBIT TEMÀTIC

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT

Internacional
Comunitari

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente
y a una atmósfera más limpia en Europa

Estatal

Estrategia Española de Calidad del Aire

MEDI ATMOSFÈRIC

Autonòmic
Internacional

Conveni de Nacions Unides de lluita contra la desertificació

Comunitari

Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM(2006)

Estatal

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación
(PAND)

SÒL

Autonòmic
Internacional

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic
Protocol de Kyoto per al citat conveni i
Estratègia europea sobre el canvi climàtic

Comunitari

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I i PECC II
Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi climàtic

CANVI CLIMÀTIC
Estatal

Autonòmic

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
Estratègia catalana sobre el canvi climàtic
Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 - 2020

Internacional
Comunitari

Conveni europeu del paisatge

PAISATGE
Estatal
Autonòmic

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge

Internacional
MOBILITAT

Comunitari

Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió Europea

Estatal

Estratègia espanyola de mobilitat sostenible
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ÀMBIT TEMÀTIC

ÀMBIT
TERRITORIAL

INSTRUMENT
Pla estratègic d’infraestructures de transport

Autonòmic

Llei 9/2003, de la mobilitat
Directrius nacionals de mobilitat
Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya

Internacional
Comunitari

Directives Seveso I i II
Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació

Estatal
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)'

RISCOS

Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis forestals a
Catalunya (INFOCAT)
Autonòmic

Pla de Protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya
(INUNCAT)
Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya
(SISMICAT)

Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb
els quals haurà de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari,
estatal i autonòmic són els següents:
•

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

3.2

OBJECTIUS AMBIENTALS DERIVATS DELS INSTRUMENTS DE
PLANEJAMENT SUPERIOR

Tal i com s’estableix a l’article 3.24 de les Normes del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Centrals, els plans d’ordenació urbanística municipal hauran d’incorporar els objectius, criteris i
indicadors ambientals de l’ISA corresponent. Així doncs valdrà tenir en compte els següents
aspectes:
•

Adequar els creixements i les activitats a la disponibilitat d’aigua, i donar directrius per al
consum responsable i la conservació i millora de la qualitat de l’aigua.
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3.3

•

Protecció de les zones actives en el cicle de l’aigua, amb una atenció especial a les àrees de
recàrrega dels aqüífers.

•

Deixar lliures les zones subjectes a major risc ambiental, especialment pel que fa als riscs
geològics.

•

Garantir la permeabilitat ecològica i la conservació de la biodiversitat del conjunt de la matriu
territorial.

•

Ser eficients en el consum de sòl, especialment de sòl de valor intrínsec i funcional.

•

Protegir els paisatges i donar directrius per a conservar i millorar la qualitat del paisatge en
la totalitat del territori.

•

Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional, regional i comarcal i garantir
la seva connexió territorial i ecològica mitjançant un sistema d’espais oberts de protecció
especial.

•

Protegir els sòls més fèrtils i de major valor agrícola de l’Anoia, el Bages i l’Osona.

•

Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, protecció del sòl, funcions
hidrològiques i com a embornals de gasos d’efecte hivernacle.

•

Protegir el patrimoni històric i cultural.

•

Reducció o no increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, mitjançant la
potenciació de modes de transport més eficients i de models d’assentaments més
compactes.

•

Preparar la regió per mitigar els efectes negatius del canvi climàtic.

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS PEL PLA

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible,
s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el POUM. En primer lloc es presenten tot un
seguit d’objectius de caire genèric que serien exigibles a qualsevol territori que revisi el seu
planejament general en el marc del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. En
segon lloc es desenvolupen tot un seguit d’objectius específics per al municipi i que es deriven
dels aspectes ambientalment significatius esmentats en els capítols precedents. Aquests
objectius específics s’agrupen en funció de la seva rellevància.

3.3.1 OBJECTIUS GENERALS PER A UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
SOSTENIBLE
La Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible com:
“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat
de vida de les generacions presents i futures.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació
i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment
eficient.
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L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb
l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.”
D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible
són:
A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús,
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals
existents.
A-1
Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa a la
funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del
sector i el seu entorn.
A-2
Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i
autonomia.
A-3
Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.
A-4
Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient.
B. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne la
disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment
eficient.
B-1
Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones.
B-2
Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials
B-3
Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en
l’espai urbà.
B-4
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació.
B-5
Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el
canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants.
C-1
Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies
edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic.
C-2
Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables
C-3
Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants.
D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i
electromagnètica.
D-1
Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació.
D-2
Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitarne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els
organismes vius.
D-3
Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el
paisatge.
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E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas,
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el
medi ambient en general.
E-1
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la
reutilització i la recollida selectiva dels residus.
E-2
Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió.
E-3
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.
F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL: considerar la biodiversitat
urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.
F-1
Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema
d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana,
físicament continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors.
F-2
Fomentar la naturalització de l’espai urbà.
G. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.

3.3.2 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS PEL POUM DE
MANLLEU
A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi anterior
dels aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit
internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació
ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el Pla
hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental.
Es modifiquen els objectius ambientals definits inicialment en el DIE per aquells proposats per
l’OTAAA en el document d’abast de febrer de 2017. D’aquesta manera, es formulen els següents
objectius que al seu torn porten associats una sèrie de criteris ambientals. Els criteris aportats
pel document d’abast s’indiquen en blau.
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.
Criteris ambientals:
• 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.
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•
•

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.
Criteris ambientals:
• 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.
Criteris ambientals:
• 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.
Criteris ambientals:
• Conservar i posar en valor el sòl agrícola com a element vertebrador del sòl no
urbanitzable de Manlleu.
• Conservar i millorar l’estat de les masses boscoses existents.
• Garantir la conservació dels hàbitats d’interès comunitari identificats, especialment
aquells de caràcter prioritari.
• Considerar que la conservació i millora dels hàbitats permet garantir el manteniment i
potenciació de la diversitat faunística i florística existent.
• Garantir la conservació i millora dels espais i els elements de valor natural presents al
municipi no protegits per cap figura ambiental.
• Fomentar la naturalització dels espais lliures, tot evitant la proliferació d’espècies
bioinvasores.
Objectiu 5: Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús
d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment eficient.
Criteris ambientals:
• 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.
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•

•
•

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 garantir-ne la qualitat.
Criteris ambientals:
• 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.
Criteris ambientals:
• Establir una estratègia municipal per millorar la qualitat de l’aire.
• Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
• Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació.
• Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic o privat) i evitar-ne els
fluxos a l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes
vius.
Objectiu 8: Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i minimitzar l’impacte de la construcció sobre
el cicle dels materials i el medi ambient en general.
Criteris ambientals:
• 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.
Criteris ambientals:
• 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.).
Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau
d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. En
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aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, en el present informe es valora 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.

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga 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”. Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització:
Σ

Nivell de jerarquització
Objectius prioritaris

6

Objectius rellevants

5

Objectius secundaris

1a4

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

Objectius secundaris

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar la
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i
minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i
el medi ambient en general.
Promoure la sostenibilitat i l’ecoeficiència de la urbanització i
l’edificació.
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4

VALORACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES

És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora de
l’ordenació del POUM siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es poden provocar efectes
en cadena molt difícilment reconduïbles a posteriori. És per això que resulta especialment
rellevant valorar les possibles alternatives globals d’ordenació, és a dir, l’esquema dels models
territorials plantejats i dels seus elements configuradors (sistemes generals, classificació de sòl,
actuacions estratègiques, àmbits principals de protecció, etc.).

4.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES
Tal i com es detalla a la Memòria de l’Avanç de planejament que s’analitza en el present document,
s’han considerat quatre alternatives, enteses com a opcions per al nou model urbanístic de
Manlleu per els propers divuit anys i que, per tant, comprenen diferents nivells d’ocupació i
creixement.
Donada l’anul·lació del POUM aprovat al 2008, s’han treballat les alternatives en relació a aquella
proposta.
Així doncs, s’ha treballat amb quatre alternatives de planejament:
•

Alternativa 1: planejament vigent

•

Alternativa 2: POUM 2008

•

Alternativa 3: POUM 2008 revisat

•

Alternativa 4: POUM 2008 contingut
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4.1.1 ALTERNATIVA 1
Aquella que permet el planejament vigent avui a partir del text refós del Pla general d’Ordenació
Urbanística de l’any 1988 PGOU amb les figures de planejament derivat i les modificacions de Pla
General aprovades. Aquesta alternativa es recolza en la capacitat de creixement que encara té
aquest planejament general recolzat en les posteriors modificacions aprovades. Seria necessària
l’actualització de tota la documentació a les actuacions ja desenvolupades i a les prescripcions
del planejament superior i sectorial esdevingut des de la seva aprovació fa gairebé 30 anys.
Amb tot, per a aquesta alternativa cal tenir en compte que:
•

Es preveu un creixement al nord el nucli urbà que s’ajusta a les prescripcions del
PTPCC.

•

Caldria descartar la construcció del viaducte sobre el riu Ter a la zona de la Devesa.

•

Inexistència, en el moment de redacció, dels nous eixos territorials de vialitat (C-25
i C-17).
Figura 5. Alternativa 1

Font: Equip redactor
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4.1.2 ALTERNATIVA 2
La resultant del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2008 i que va ser anul·lada per la
sentencia judicial, excloent els sectors que van motivar la seva nul·litat, però mantenint el mateix
model de creixement i ordenació. A més a més, es té en compte de recollir tot el planejament
aprovat en el termini de vigència.
En aquest cas cal tenir en compte que:
•

Els creixements previstos (nord, ponent i sud) s’adeqüen a les prescripcions del
PTPCC

•

S’incorpora la nova mobilitat territorial provocada per la C-25 i la C-17.

•

Es preveu una ronda nord per millorar els accessos.

•

Es descarta la construcció del viaducte sobre el riu Ter a la zona de la Devesa.
Figura 6. Alternativa 2

Font: Equip redactor

103

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

4.1.3 ALTERNATIVA 3
Correspon a la mateixa opció que l’alternativa 2 anterior, però modificant alguns sectors de
creixement a resultes dels estudis demogràfics i les previsions de necessitats de creixement per
a habitatges. Així doncs, aquesta alternativa comporta la modificació d’alguns sectors de
creixement de manera que passen a ser sòl urbanitzable no delimitat, fet que ha de permetre
periodificar temporalment el creixement a desenvolupar.
Figura 7. Alternativa 3

Font: Equip redactor
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4.1.4 ALTERNATIVA 4
La que té en consideració part del treball resultant del POUM de l’any 2008, però amb una mesura
de contenció que ajusta el planejament vigent a les previsions de creixement per el propers anys
i incorpora els criteris i objectius dels estudis demogràfics, d’inundabilitat, de mobilitat i
mediambientals. Es tracta doncs d’una alternativa de contenció, sostenibilitat i ajust respecte les
anteriors alternatives plantejades i que, en definitiva, suposa un model nou de ciutat respecte al
que plantejaven les alternatives anteriors.
En relació amb aquesta alternativa, cal tenir en compte que:
•

La previsió de creixement és més continguda i acotada respecte la que possibilita el PTPCC.
Alhora, aquest fet permet facilitar la compatibilització amb el risc d’inundabilitat existent.

•

Es proposa una intervenció per regular el sòl no urbanitzable basada en el respecte per les
preexistències (naturals i d’activitat agrícola) i la jerarquització de la xarxa de camins
existent.

•

Creació d’un sistema de vies verdes que relligui el paisatge amb el sòl urbà consolidat i el
patrimoni industrial, tot connectant la trama urbana amb la natural.

•

Intervenció sobre la façana urbana sobre el sòl no urbanitzable amb la creació d’una anella
verda al voltant del municipi.

•

Aposta per la regeneració urbana i la consolidació de la ciutat edificada, descartant la previsió
de creixement residencial, a excepció d’una previsió per cobrir la mancança d’habitatges de
tipus unifamiliar aïllat.

•

Previsió de creixement industrial moderat al nord de la Coromina, amb àrees de
desenvolupament fraccionades en sectors de petites dimensions, a la zona del Verdaguer
per colmatar l’actual trama industrial i a la zona de la Font de Tarrés, tot reduint les
expectatives de creixement respecte el POUM anterior.

•

Potenciació de la rehabilitació dels edificis patrimonials industrials dins la trama del riu Ter.

•

Creixements comercials de mitjà i gran establiment als nous accessos per ponent i pel nord.

•

Millora de la mobilitat del municipi de manera que, a més, es vertebri la important xarxa de
serveis i espais públics existents a través d’eixos de caràcter cívico-social.
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Figura 8. Alternativa 4

Font: Equip redactor

4.2 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
Així, a continuació es fa una valoració inicial de la relació de les diferents alternatives amb els
objectius ambientals plantejats en el present Estudi Ambiental Estratègic:
El grau de coherència de cada alternativa amb els diferents objectius i criteris es resumeix a partir
del següent codi de colors:
Grau de coherència entre l’alternativa i l’objectiu

PUNTUACIÓ

L’alternativa plantejada és totalment coherent amb l’objectiu.

2

L’alternativa plantejada no és del tot coherent amb l’objectiu o
dependrà de com es concreti la proposta.

1

L’alternativa plantejada no és coherent amb l’objectiu.

0

106

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

OBJECTIU AMBIENTAL

A1

A2

A3

A4

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

1

0

0

2

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

1

0

0

1

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

2

1

1

2

Promoure la mobilitat sostenible i una xarxa viària integrada.

0

2

2

2

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.

1

1

1

2

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.

1

1

1

1

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

1

1

1

1

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar la
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i
minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el
medi ambient en general.

1

1

1

1

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

1

1

1

1

PUNTUACIÓ TOTAL

9

8

8

13

Per tot allò exposat en els apartats anteriors, es considera que l’alternativa 4 és la que presenta
una major capacitat d’adequació als objectius ambientals predeterminats i als objectius
ambientals definits en el present Estudi Ambiental Estratègic.
Com es desprèn de la taula de valoració de les alternatives anterior, s’observa com les alternatives
2 i 3 perden gran part de la seva puntuació i adequació als objectius ambientals per la seva
significativa ocupació del sòl. En aquest sentit, l’alternativa 1 corresponent al planejament vigent
és la que té un efecte menor sobre l’ocupació del sòl en tant que tan sols preveu 57,51 ha de sòl
urbanitzable, mentre que en A2 i A3 és superior a les 170ha en ambdós casos. Per contra, en A4 la
superfície de sòl urbanitzable es redueix en un 0,5% respecte el planejament vigent, fins a 48,7 ha
(vegeu apartat 5.1.3 d’aquest EAE). Per tant, A4 és l’opció més adequada al compliment de
l’objectiu de minimització i racionalització del sòl, prioritzant la compleció dels espais buits i
establint creixements majoritàriament continus a la trama urbana existent.
En la mateixa línia, A4 aposta per un creixement en continuïtat amb la trama existent, evitant la
dispersió dels nous creixements i optimitzant les xarxes de serveis ja existents, entre d’altres
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beneficis ambientals associats als models de creixement compactes i de consolidació de les
trames urbanes. Tot i això, cal destacar la previsió de dos sectors urbanitzables (SUD-7 i SUND al
Fugurull) sobre els quals es defineix un model d’ordenació de “ciutat-jardí” amb els impactes
ambientals que aquest model duu associats. Per tant, caldrà prendre atenció i proposar mesures
per a reduir al màxim l’impacte d’aquests sectors.
En relació a la gestió del risc d’inundabilitat associat al riu Ter, les alternatives A2 i A3 no resolen
l’objectiu en tant que es formulen d’acord amb l’ordenació que va ser anul·lada per la sentencia
judicial el 2015 per manca d’un estudi d’inundabilitat específic del municipi. En aquest sentit,
l’alternativa 4 inclou aquest estudi així com altres de més específics per a sectors concrets que
s’han elaborat amb anterioritat, de manera que entre tots analitzen i proposen mesures per reduir
els riscos associats. Per això, es considera que A4 compleix parcialment amb l’objectiu en tant que
manca el desenvolupament d’algunes de les mesures proposades per l’estudi d’inundabilitat.
Tant pel què fa al paisatge com a la biodiversitat, A4 proposa un assoliment de l’objectiu en tant
que regula el SNU en base a les determinacions del PTPCC i, al seu torn, proposa una ordenació que
contempla una superfície significativa d’espais verds que poden contribuir a la integració
paisatgística dels nous volums a construir i al foment de la biodiversitat. En aquest sentit, cal
destacar que A4 preveu el desenvolupament d’un Pla Especial a La Devesa, un entorn d’elevada
importància ecològica al meandre del Ter.
A més, A4 inclou com a objecte de treball la restauració del paisatge urbà a través de la regeneració
de la façana amb el no urbanitzable, la creació d’eixos verds, etc
Amb tot, es considera que l’alternativa seleccionada, l’alternativa 4, esdevé una adequada base
de treball a desenvolupar en les fases posteriors ja que presenta les condicions per tal de donar
compliment als objectius i ambientals plantejats.
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5

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA

5.1 SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL CONTINGUT DEL PLA
En aquest punt es realitza de manera sintètica una descripció ambiental del POUM d'acord amb
l'alternativa d'ordenació adoptada, incloent l’expressió de les seves determinacions amb
possibles repercussions significatives sobre el medi ambient.
Aquest Pla, pel seu àmbit i objecte, s’adequa al previst a l’art. 57 de la Llei d’Urbanisme, segons
redacció de la Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant Llei
3/2012), i està adaptat al que es regula en l’esmentada Llei, i limitat al terme municipal de
Manlleu.
DADES GENERALS DE PLANEJAMENT
NOM DEL PLANEJAMENT

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manlleu

TIPUS DE PLANEJAMENT

General

NOM DEL MUNICIPI

Manlleu

PROVÍNCIA

DATA D’APROVACIÓ DEFINITIVA

pendent

PROMOTOR

SUPERFÍCIE

17,23 km2

POBLACIÓ (2016)

Barcelona
Ajuntament de
Manlleu
20.494 hab.

EQUIP REDACTOR
- Equip redactor de la documentació urbanística: Ajuntament de Manlleu i Land Urbanisme I Projectes
S.L.P.
- Equip redactor de la documentació ambiental: Lavola 1981, SA
- Hidràulica: ABM Consultors
- Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada: Lavola 1981, SA

En qualsevol cas, cal tenir en compte que la revisió del POUM de Manlleu avaluat es planteja arrel
de la sentència de nul·litat del POUM aprovat l’any 2015 a raó de la insuficiència de l’estudi
d’inundabilitat. Per al compliment dels termes d’aquesta sentència, l’Ajuntament ha considerat
que la millor opció és procedir a la complementació i actualització del POUM del 2015 amb alguns
ajustos i precisions, en tant que els objectius i les determinacions generals del POUM anterior es
consideren correctes i adequades a les necessitats del municipi.
La revisió parteix, doncs, de l’actualització dels treballs del POUM 2015 incorporant les
determinacions resultants de les modificacions legislatives vigents i dels nous plans sectorials
aprovats juntament amb modificacions i ajustos per a una millor adaptació als criteris actuals i de
facilitat de gestió.
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5.1.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL
El contingut documental d’un POUM per a la seva aprovació inicial està definit en els articles 50,
58, 59, 73, 86 bis, i DT 6.2 del TRLUC així com en els articles 47.3 bis, 69 a 75, 95 i 115 del RLUC.
En el cas del POUM de Manlleu, la documentació que conforma el POUM per a la seva aprovació
inicial és la que es llista a continuació:
•

Memòria d’informació

•

Memòria d’ordenació

•

Plànols d’informació

•

Plànols d’ordenació

•

Normes Urbanístiques

•

Catàleg de béns

•

Agenda i avaluació econòmica

•

Estudi ambiental estratègic

•

Memòria social

•

Document de la participació ciutadana

•

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

•

Estudis de riscos

•

Estudi d’inundabilitat

•

Resum comprensiu

5.1.2 CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS
A continuació es recullen, a mode sintètic, els principals objectius que es planteja el POUM de
Manlleu agrupats en àmbits temàtics:
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
• 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 anul·lat,
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.
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•
•

•
•

Solucionar els problemes entre els diferents usos i activitats (industrial/residencial; usos
lúdics i recreatius al centre històric; ubicació d’usos religiosos d’acord amb la normativa
de centres de culte)
Cercar solucions a les seccions viàries repetitives de municipi amb l’objectiu de millorar
les seves característiques i la seva integració urbana i que permetin la seva pacificació.
També preveure l’anàlisi i determinacions que en permetin una millora en la qualitat
paisatgística de les vies bàsiques del municipi.
Els sectors de creixements s’han d’adequar a les necessitats reals de desenvolupament,
ajustant les dimensions a àmbits més reduïts, usos adequats i optimitzant el cost de les
càrregues d’urbanització.
Simplificació i adaptació de la normativa reguladora a les actuals necessitats de
l’edificació pel que fa als aspectes tècnics constructius, de seguretat i d’eficiència
energètica.

La mobilitat
• Potenciació de la mobilitat transversal cap a ponent i nord per l’aparició dels eixos viaris
d’àmbit supramunicipal.
• Replantejar la necessitat d’un nou pont i la tipologia d’aquest: un pont-carrer o bé un pont
territori
• Creació d’una ronda pel nord per facilitar el nou esquema de mobilitat
• Aconseguir zones d’aparcament i per sistemes per al sector industrial de La Coromina i
Font de Tarrés
• Limitació del pas dels vehicles de gran tonatge pel centre urbà
• Completar la trama urbana eliminant els vials en “cul de sac”
• Jerarquització de les vies urbanes teixint les vies transversals i longitudinals, que
permeti una nova mobilitat amb àrees més pacífiques
• Augmentar el número d’itineraris cicables connectats tant de manera interna com en
recorreguts supramunicipals, via verda, etc...
• Creació de vials verds urbans amb caràcter cívic-social
• Relacionar el parc del Ter amb la ciutat consolidada i el territori
• Integració de la trama urbana a la rural
• La passera de la Devesa: el gual de vianants
• Creació d’una Ronda Verda, perimetral de la ciutat: formació d’un circuit circular, complet
i tancat, destinat a la circulació exclusiva de vianants: passejar, caminar, córrer amb
compatibilitat per a bicicletes i amb pendent suau. Ha de permetre la connexió entre els
diferents barris de la ciutat, equipaments generals, zones verdes i àrees d’interès
ambiental
El sistema d’equipaments i espais lliures
• Aparició de vials amb caràcter cívic-social que connectin els diversos sistemes
• Potenciació de la relació del parc del Ter amb la ciutat i el territori
• Creació d’una anella verda al límit del municipi
• Aparició d’un conjunt d’espais lliures al voltant de l’anella verda
• Resoldre la ubicació del nou cementiri municipal
• El Riu com element d’articulació del territori, sistema general de comunicacions i d’espais
lliures, esportius i de lleure, d’alt valor mediambiental i d’abast territorial
Els nous creixements residencials
• Creixement moderat i sostenible, que ha de tenir en consideració les previsions
demogràfiques per aquest període, l’estoc actual d’habitatge i el sòl urbà i l’urbanitzable
pendent de consolidar
• Completar la trama urbana consolidada existent i potenciar la rehabilitació
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•
•
•
•
•

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.

Els creixements industrials
• Completar la trama urbana consolidada existent
• Millora de les condicions de les zones industrials existents
• Evitar tipologies de petita indústria entre mitgeres. Únicament per a completar algunes
illes existents.
• Acotar els creixements a les tipologies deficitàries: indústria mitjana i gran.
• Intentar que tots els nous sectors de creixement aportin elements que millorin per a
l’estructura general (vialitat, mobilitat, etc)
• Els sectors de creixements s’han d’adequar a les necessitats reals de desenvolupament,
ajustant les dimensions en àmbits més reduïts i rebaixant càrregues d’urbanització.
• El nou desenvolupament industrial ha de servir per solucionar l’accessibilitat dels
vehicles al sector de La Coromina i Font de Tarrés i d’acabar la façana perimetral de la
població. Ha d’aportar nova infraestructura per resoldre les deficiències existents.
• Zonificar en funció de les tipologies.
• Consolidació del nucli urbà de caràcter suburbà de la Font de Tarrés
• Aprofitar la xarxa ferroviària com a element dinamitzador de la indústria
• Potenciar la rehabilitació dels edificis patrimonials industrials dins la trama del riu Ter
El desenvolupament comercial: petit establiment
• Potenciar el comerç de proximitat
• Establir i consolidar nous nodes d’atracció
• Connectar les diferents zones a partir d’eixos cívic-socials
Els creixements comercials: mitjà i gran establiment
• Aconseguir pols de concentració de mitjà i gran comerç fora del centre urbà proper a les
grans vies de comunicació
• Intentar que tots els nous sectors de creixement aportin elements que millorin per a
l’estructura general (vialitat, mobilitat, etc.)
• El nou desenvolupament comercial ha de servir per d’acabar la façana perimetral de la
població.

5.1.3 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I MODEL DE CIUTAT
Pel que fa als continguts del Pla, d’acord amb el seu règim urbanístic, el territori a què afecta
aquest POUM es classifica en:
•

Sòl urbà, entès com aquell ja transformat. El POUM considera com a sòl urbà el sòl que ja ha
estat sotmès al procés d’integració al teixit urbà, distingint-se dues categories: sòl urbà
consolidat i sòl urbà no consolidat.
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•

Sòl urbanitzable, corresponent als sòls que es consideren necessaris i adequats per garantir
el creixement tant de la població com de l’activitat econòmica, vetllant pel compliment del
principi de desenvolupament sostenible. S’aposta, en aquest cas, per evitar la dispersió
sobre el territori i afavorir les continuïtats amb les xarxes viàries i de serveis, preveient-se
dues categories: sòl urbanitzable delimitat i sòl urbanitzable no delimitat.

•

Sòl no urbanitzable, és a dir, aquell que es considera que cal protegir de processos de
transformació, cercant l’establiment d’uns objectius de qualitat i millora d’aquests espais
oberts. Tal i com es detallarà en apartats següents, el POUM proposa una qualificació
d’aquesta classe de sòl en diferents àmbits en funció del nivell de protecció que requereixen
atenent als seus valors ambientals i adequant-se al planejament territorial.

El resum de superfícies generals del règim del sòl del nou POUM es mostra a la taula següent:
Taula 15. Classificació urbanística proposada pel POUM respecte el planejament vigent
PLANEJAMENT VIGENT

PROPOSTA POUM INICIAL

COMPARATIVA

RÈGIM DE SÒL

SUPERF.
(HA)

%

SUPERF.
(HA)

%

Reducció/
ampliació de
superfícies

Sòl urbà

316,23

18,34

316,23

18,34

0%

Sòl urbanitzable

57,51

3,34

55,17

3,19

-0,15%

Sòl no urbanitzable

1.350,47

78,32

1359,20

78,54

+0,22%

SUPERFÍCIE TOTAL

1.730,60

100

1.730,60

100

0%

Font: Equip redactor

Tal i com es pot observar a la taula anterior, la proposta del POUM per a aprovació inicial suposa
una reducció de les previsions de creixement (nou sòl urbanitzable) del 0,4% respecte el
planejament vigent.
Lligat amb aquest exercici de classificació del sòl, és important destacar que aquest POUM aposta
de manera decidida per un ajust de les propostes de planejament fins ara esdevingudes atenent
a les projeccions demogràfiques i econòmiques. Aquest fet es tradueix en una voluntat d’evitar
noves extensions i, per tant, cobrir les potencials necessitats de creixement urbà a través de la
ciutat existent de manera prioritària (àrees de compleció i transformació). Tal i com ja s’ha indicat,
s’observa una reducció en el consum de sòl associat a nous sòls urbanitzables.
Alhora pren rellevància la incorporació de dos conceptes claus en relació al model de ciutat:
sostenible i saludable. A tal efecte es posa especial èmfasi en incrementar els espais lliures a
l’interior de la ciutat, en preveure recorreguts verds que relliguin zones residencials amb
equipaments i aquests espais lliures, on destaca l’anella verda que es preveu entorn les àrees
urbanes en límit amb el SNU, i en resguardar els espais oberts dels usos urbans.

5.1.4 QUALIFICACIÓ DE SÒL
La qualificació urbanística del sòl té per objecte, mitjançant la definició de zones i sistemes,
assignar usos per a cada part del territori i, en el seu cas, intensitats i condicions d'edificació, tot
desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics establerts pel Pla mitjançant la

114

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

classificació del sòl. Amb aquesta finalitat, s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
els sistemes i les zones, vetllant per la correlació amb les categories definides al Mapa Urbanístic
de Catalunya.
Els sistemes urbanístics, són els sòls que es qualifiquen per una funció publica en el territori, en
relació amb les infraestructures per a la mobilitat, els espais lliures, els equipaments comunitaris
i els àmbits d’habitatge dotacional públic, i les infraestructures dels serveis tècnics i ambientals,
amb independència de la classe de sòl en què es trobin. En el cas del POUM de Manlleu, es
defineixen els següents sistemes:
Clau

XV

Definició

Subzona

Viari

Descripció/especificitats

1

XV1

Xarxa territorial bàsica

2

XV2

Vialitat bàsica local

3

XV3

Xarxa viària complementaria

a

XVa

Àrees d’aparcament

FV

Ferroviari

FV

Sistema ferroviari

VP

Espais lliures
i zones verdes

VP

Espais lliures i zones verdes

HI

Hidràulic

SH

Sistema hidràulic

1

EQ1

Esportiu i recreatiu

2

EQ2

Docent

3

EQ3

Administratiu

4

EQ4

Sanitari i assistencial

5

EQ5

Cultural i social

6

EQ6

Cementiri i tanatori

7

EQ7

de nova creació sense ús assignat

8

EQ8

Proveïment

9

EQ9

Transport

10

EQ10

Ambientals i de gestió de residus urbans

11

EQ11

Religiós

1

TA1

Aigua

2

TA2

Energia

3

TA3

Depuració

4

TA4

Residus

5

TA5

Comunicacions radioelèctriques i georeferenciació

6

TA6

Infraestructures de rec

7

TA7

Reserves sense ús assignat

HD

Sistema d’habitatge dotacional públic

EQ

TA

HD

Equipaments
comunitaris

Tècnics i ambientals

Habitatge dotacional
públic

Font: elaboració pròpia a partir de la normativa del Pla.
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Les zones són els sòls amb ús i aprofitament privats i, en el cas de Manlleu, es delimiten les
següents:
a) Zones i subzones en sòl urbà
Clau
1

2

3

4

5

Definició

Subzona

Nucli antic

Eixample

Ordenació en
volumetria
específica

Habitatges
unifamiliars en
filera

Habitatges
unifamiliars aïllats

Descripció/especificitats

a

1a

Illes amb edificació compacta

b

1b

Illes amb definició geomètrica

a

2a

Illes amb edificació compacta

b

2b

Illes amb definició geomètrica

c

2c

Illes de conjunts unitaris

d

2d

Illes del Pla parcial Mas Roca

e

2e

Illes del barri de Gracia

a

3a

Edificis de nova ordenació

b

3b

Illes de l’antiga UA 3 Les Hortes

c

3c

Brocato i Can Pujades

d

3d

La Teularia

a

4a

Habitatges unifamiliars en filera

b

4b

Mas Roca

c

4c

El Serrallo

d

4d

Les Hortes

a

5a

Habitatge aïllat

b

5b

Cal Xic

c

5c

Conjunt d’habitatges del Serrat del Munt

HP

Habitatges de
protecció pública

HP

Habitatges de protecció pública

6

Indústria entre
mitgeres

6

Indústria entre mitgeres

7

Indústria aïllada

a

7a

Industria aïllada petita

b

7b

Industria aïllada gran

8

Industria amb
volumetria
específica

8

Industria amb volumetria específica

9

Activitat
econòmica

a

9a

Comercial i serveis

b

9b

Serveis a la xarxa viària

Font: elaboració pròpia a partir de la normativa del Pla.

b) Zones i subzones en sòl urbanitzable
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Clau

Definició

Subzona

Descripció/especificitats

SUD

Sòl urbanitzable delimitat

-

Pla parcial d’ordenació

SUND

Sòl urbanitzable no delimitat

-

Pla parcial de delimitació

Font: elaboració pròpia a partir de la normativa del Pla.

c) Zones i subzones en sòl no urbanitzable
Clau

Definició

20
21

Sòl de protecció
especial

22
Sòl de protecció
especial
23

Sòl de protecció
territorial
Sòl de protecció
preventiva

Subzona

Descripció/especificitats

-

20

Riberals (Xarxa Natura 2000)

-

21

Especial valor geomorfològic

-

22

Forestal

a

23a

Agrícola de protecció especial

b

23b

Agrícola d’interès paisatgístic

c

23c

Agrícola de potencial interès estratègic

d

23d

Agrícola amb risc d’inundació

e

23e

Agrícola

Font: elaboració pròpia a partir de la normativa del Pla.

5.1.4.1 PRINCIPALS ACTUACIONS EN SÒL URBÀ
Per al desenvolupament i execució del sòl urbà, el POUM defineix tres instruments principals:
•

Plans de millora urbana (PMU), destinats a definir l’ordenació d’un àmbit determinat
i la seva corresponent gestió. Correspon a àmbits on es cerca completar el teixit urbà
o acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior o de transformació d’usos.

•

Polígons d’actuació urbanística (PAU), delimitats amb l’objectiu de distribuir els
beneficis i càrregues derivades de les determinacions del planejament. Per aquests
àmbits, el POUM fixa l’ordenació dels terrenys i concreta l’àmbit territorial mínim per
dur a terme la gestió urbanística integrada.

•

Cessions de sistema viari com a actuacions en les quals només queda pendent la
cessió i urbanització del sistema viari. Aquestes es delimiten en parcel·les
individuals on es preveu una determinada afectació per sistema viari, el
desenvolupament de la qual no precisa de projecte de reparcel·lació restant les
parcel·les únicament sotmeses a la cessió i urbanització d’aquest espai públic.

Les imatges que s’afegeixen a continuació, juntament amb les taules que segueixen, indiquen la
localització i les principals característiques urbanístiques d’aquests àmbits:

117

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

Figura 9. Localització dels PMU, PAU i PEU en sòl urbà previstos (en taronja, blau i groc)

Font: Equip redactor del POUM

118

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

Taula 16. Plans de Millora Urbana previstos

Codi

NOM

Ús
dominant

Superfície
(ha)

% espais
lliures i
places

% equipaments

% vialitat

% aprofitament
privat

Sostre total
(m²st/m²s)

Sostre per
habitatge
(m²st/m²s)

Densitat
(hab/Ha)

PMU - 1
PMU - 2
PMU - 3

El Verdaguer
La Piara
Els Rentats

Industrial
Residencial
Residencial

2,76
1,37
1,24

30
20
35

10
5
0

SD
18
20

SD
SD
SD

13.781
15.073
12.394

0
7.538
12.394

0
55,00
95,00

PMU - 4
PMU - 5

Casanova d’en Boix
Serra Sió

Residencial
Residencial

0,47
0,61
6,45

20
8

0
0

18
25

SD
SD

1.898
6.728
49.874,00

1.898
6.728
28.558,00

30,00
95,00

TOTAL

SD=Sense dades
Font: Equip redactor del POUM
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Taula 17. Polígons d’Actuació Urbanística previstos
CODI

Superficie total
(M²)

NOM

Sostre Residencial
(M²)

Num. habitatges

Sostre comercial
(M²)

Sostre industrial
(M²)

Espais lliures
(M²)

Equipaments
(M²)

PAU-1

Font de Tarrés

80.879

0

0

0

66.549

1.090

0

PAU-2

Tole Catalana

25.558

0

0

0

15.972

7.907

0

PAU-3

Gràfiques Manlleu

14.559

0

0

0

4.703

6.834

0

PAU-4

Ronda Industrial

56.002

0

0

0

46.922

1.083

0

PAU-5

El Verdaguer

53.708

0

0

0

34.723

0

0

PAU-6

Mas Roca

7.550

4.568

81

0

0

1145

888

PAU-7

Colònia Rusiñol

22.805

111

1

0

15.344

1.966

362

PAU-8

Industrial El Dulcet 37.292

0

0

0

20.168

7.700

482

PAU-9

Pau Caballeria 1

5.164

2.195

10

0

0

1.497

0

PAU-10

Pau Caballeria 2

9.003

7.186

27

0

0

39

0

PAU-11

Santiago Rusiñol

5.330

3.476

75

0

0

468

0

PAU-12

Ter

1.657

674

26

0

0

385

0

PAU-13

Molí Muntada

1.894

1.526

0

0

0

0

368

PAU-14

Can Sanglas

15.202

6.108

0

0

0

5.477

0

PAU-15

Can Brocato

10.860

3.387

0

0

0

3.856

0

PAU-16

Passeig del Ter 1

11.069

6.252

14

0

0

790

0

PAU-17

Passeig del Ter 2

1.696

934

4

0

0

242

0

PAU-18

Sidney

2.351

2.173

0

0

0

178

0

PAU-19

Vista Alegre 1

13.255

9.861

0

0

0

0

0

PAU-20

Vista Alegre 2

16.927

12.415

0

0

0

0

0

PAU-21

Colònia Ca l’Escolà 19.147

0

0

0

12.411

3.040

0

60.866

238

0

216.792

43.697

2.100

TOTAL 411.908

Font: Equip redactor del POUM
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Dels nous polígons d’actuació urbanística que defineix el POUM, es considera rellevant fer esment
especial sobre alguns d’ells per la seva situació en indrets d’elevada sensibilitat ambiental,
sobretot pel que fa a la seva proximitat al Ter i les conseqüents afectacions sobre la llera i el risc
d’inundació. Els PAUs i PMUs que es considera adient analitzar amb més detall són els següents:
•

PAU 7 i PAU 8. Se situen en zona inundable pels períodes de retorn T500 i T100 (zona de
flux preferent) i el PAU8 també per a T10. Això es pot veure a la següent imatge.
Figura 10. Situació dels sectors PAU7 i PAU8 i inundabilitat.

Font: elaboració pròpia.

Val a dir que ambdós sectors compten amb un estudi hidràulic i d’inundabilitat específics,
realitzats el 2014 i el 2009 respectivament. Aquests documents s’adjunten de forma
annexa a l’estudi d’inundabilitat complementari al POUM que es vol aprovar inicialment.
Llurs documents, analitzen el risc d’inundació actual i proposen les actuacions de
protecció i/o les mesures de protecció passiva a implantar per tal de reduir el risc i
compatibilitzar els usos que s’hi preveuen.
Pel què fa a l’ordenació, ambdós sectors es delimiten per a la regulació urbanística
d’aquestes antigues colònies industrials incorporant-les dins l’ordenació urbana.
L’objectiu és resoldre l’accessibilitat i dotar els sectors de serveis urbanístics necessaris
per al funcionament de la seva activitat. La qualificació urbanística es defineix amb la
clau 8 (indústria amb volumetria específica). En ambdós casos, en l’àmbit afectat per la
zona de “flux preferent del riu Ter” regiran les restriccions d’ús que comporta aquesta
afectació que es disposen a l’article 116 de la normativa del POUM.

121

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

Figura 11. Proposta d’ordenació del POUM per al PAU7 i PAU 8.

Font: POUM de Manlleu 2018

Pel què fa al risc d’inundació, l’estudi d’inundabilitat complementari als treballs del POUM proposa:
- Per al sector PAU-7 de la Colònia Rusiñol, es proposa realitzar un tancament hidràulic de
protecció de les edificacions (per a T100), amb un cost aproximat de 135.000€.
- Per al sector PAU-8 El Dulcet, realitzar un tancament hidràulic de protecció sector (T100),
amb un cost aproximat de 78.000€.
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•

PMU 3 i PAU 14. Se situen molt propers al riu Ter, concretament en zona inundable i molt
proper a la riba del riu.
Figura 12. Situació dels sectors PMU3 i PAU 14 i inundabilitat.

Font: elaboració pròpia.

L’ordenació proposada pel POUM consisteix en:
o

PMU3 Els Rentats. Es delimita per a reordenar l’àmbit situat entre el passeig de
Sant Joan i el carrer del Bisbe Aguilar amb façana al riu Ter, i ocupat actualment
per antigues fàbriques, naus obsoletes o terrenys amb baixa ocupació. Segons
mostra el plànol d’ordenació, es preveu la creació d’una zona verda (VP) en
contacte amb el Ter (façana del Ter) corresponent a un 35% de l’àmbit del sector.
Pel què fa a l’edificació, es preveuen usos residencials en zona d’ordenació de
volumetria específica (clau 3a – edificis de nova ordenació).

o

PAU 14 Can Sanglas. Es delimita per la urbanització d’una zona verda (VP) amb
la corresponent cessió a l’ajuntament ja aprovada i corresponent a un 35% de
l’àmbit del sector. L’equipament que es mostra al següent plànol d’ordenació
correspon al Museu del Ter, ja existent.

En ambdós casos, en l’àmbit afectat per la zona de “flux preferent del riu Ter” regiran les
restriccions d’ús que comporta aquesta afectació que es disposen a l’article 116 de la
normativa del POUM.
Això es pot veure al següent mapa d’ordenació:
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Figura 13. Proposta d’ordenació del POUM per al PMU3 i PAU 14.

Font: POUM de Manlleu 2018

5.1.4.2 MESURES AMBIENTALS COMUNES PER ALS SECTORS EN SÒL URBÀ
Des del punt de vista ambiental es considera molt rellevant la planificació que s’efectuï sobre els
espais verds, tenint en compte el context de globalització actual on la proliferació de les espècies
al·lòctones constitueix un greu problema ecològic, sobretot en els ambients fluvials. Per això, i per
la proximitat al riu Ter de la nova ordenació proposada en aquests sectors, es recomana:
•

Incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic
especialista en biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de
vegetació i la seva disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.

•

Aplicar criteris de sostenibilitat en la implantació de vegetació: sempre haurà de ser
autòctona i provinent de zones pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i adaptat a les
característiques climatològiques i del sòl del lloc. Si les condicions d’humitat del sòl ho
permeten, es recomana emprar vegetació pròpia de ribera, tant arbòria (vern, pollancre i
freixe de fulla petita) com arbustiva.
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I, pel què fa a la condició inundable d’aquests sectors, caldrà tenir en compte la normativa
disposada a l’article 116 del POUM, de limitacions als usos en la zona de flux preferent en sòl urbà,
on s’exposa que:
•

(3) per a les edificacions ja existents, les administracions competents han de garantir
l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció.
En aquest sentit, i segons indica l’estudi d’inundabilitat que s’incorpora a la
documentació del POUM, el Pla de protecció civil municipal d’emergència de Manlleu és
el marc en el que s’han de definir els criteris de gestió del protocol d’evacuació i de la fase
d’alerta, per poder fer el seguiment de la crescuda del riu Ter, per tal d’avançar-se als
esdeveniments i prendre les decisions de gestió del risc més adients en tot l’àmbit urbà
consolidat, històricament inundable per avingudes extraordinàries, inclosos els sectors
urbans de futur desenvolupament.

•

Per a aquells sectors afectats pel risc d’inundació els quals disposin d’estudis específics
d’inundabilitat, caldrà fomentar l’execució de les mesures de protecció dels edificis i del
sector que es proposen en cadascun.

5.1.4.3 ACTUACIONS DESTACADES
En el sòl urbà cal destacar la previsió de desenvolupar un PEU a La Devesa, un espai natural proper
al riu Ter, concretament al meandre del sud-est del terme municipal, qualificat com a sòl urbà
consolidat i sistema d’espais lliures i que es troba al sector transversal del Pla Especial de la
Façana urbana del Ter. Així mateix, el PTPCC ho qualifica com a sòl de protecció especial.
A continuació es mostra la situació del sector de La Devesa:
Figura 14. Proposta d’ordenació del POUM per al PMU3 i PAU 14.

Font: equip redactor.
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Cal esmentar que 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. Segons l’estudi d’inundabilitat que s’acompanya el POUM i de
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, es desprèn que en l’actualitat aquesta infraestructura
no és possible atès que modifiquen les condicions d’inundació en el nucli urbà de Manlleu
incrementant el grau de risc d’inundació i l’afectació a tercers. Per tant, s’ha suprimit en la
proposta del POUM aquest creuament del riu que es preveia.
Pels valors ecològics i per la situació d’aquest espai en un entorn periurbà que pot acabar
constituint un parc urbà de la ciutat, es considera rellevant que el present EAE formuli una sèrie
de propostes en el sentit de planificar des de la perspectiva ambiental el desenvolupament del
PEU corresponent i evitar la transformació d’aquest espai natural en un jardí urbà.
Així doncs, es proposen algunes mesures ambientals per al sector de la Devesa, que són les
següents:
•

Incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic
especialista en biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de
vegetació i la seva disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles. En
aquest sentit, els tècnics del museu del Ter disposen d’un ampli coneixement del territori
i de la vegetació autòctona local del riu.

•

Plantejar la necessitat de dur a terme plantacions arbòries o arbustives per reforçar
l’hàbitat i, en cas que siguin necessaries, aplicar criteris de sostenibilitat en la
implantació de vegetació: sempre haurà de ser autòctona i provinent de zones pròximes,
mai de caràcter bioinvasor, i adaptat a les característiques climatològiques i del sòl del
lloc. Si les condicions d’humitat del sòl ho permeten, es recomana emprar vegetació
pròpia de ribera, tant arbòria (vern, pollancre i freixe de fulla petita) com arbustiva,
sempre sota la supervisió d’un tècnic especialista.

•

Mantenir el caràcter inundable del sector per la seva significància en l’ecosistema de
ribera i evitar la construcció de motes i altres estructures semblants. Per tal de
compatibilitzar el caràcter inundable amb l’ús públic del Parc, caldrà senyalitzar
degudament l’espai per evitar els possibles riscos sobre les persones.

•

Evitar la construcció d’estructures que puguin interferir en el risc d’avingudes i que
puguin causar danys materials i personals.

•

Vetllar perquè els elements del mobiliari urbà s’implantin amb criteris de màxima utilitat
i d’integració paisatgística.

•

La senyalització de l’espai s’haurà d’efectuar mitjançant panells de fusta integrats en el
paisatge.

•

Evitar la construcció de tanques que impedeixin la mobilitat de la fauna. En tot cas, es
tractarà de tanques integrades en l’entorn, tant estructuralment com dels materials
utilitzats, i permeables al pas de la fauna.

126

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

5.1.4.4 PRINCIPALS ACTUACIONS EN SÒL URBANITZABLE
El POUM defineix 9 àmbits de sòl urbanitzable delimitat (SUD), l’objectiu dels quals és permetre
el creixement de la ciutat, tot possibilitant la compleció del sistema d’espais públics i
d’equipaments dels sectors consolidats adjacents i permetent el desplegament dels programes
de sòl i d’habitatge així com dels de promoció de l’activitat econòmica. Destaca el fet que aquests
àmbits de SUD es situen adjacents al perímetre del sòl urbà i amb la voluntat de donar continuïtat
amb altres sectors avui desconnexos o en buits no colmatats dins el teixit urbà. El seu
desenvolupament es durà a terme mitjançant el corresponent Pla Parcial Urbanístic a partir de les
determinacions contemplades en el POUM.
Per altra banda, el POUM defineixen 2 àmbits de sòl urbanitzable no delimitat (SUND), l’objectiu
dels quals és fixar sòl de reserva pel creixement de la ciutat un cop desenvolupats els àmbits de
sòl urbanitzable delimitat. La seva transformació urbanística s’haurà de tramitar amb el
corresponent Pla Parcial de Delimitació, segons els paràmetres que determina el POUM.
A continuació es mostren les dades bàsiques d’aquests àmbits de planejament, si bé els diferents
sectors seran analitzats de manera individualitzada més endavant (veure apartat 5.2), en tant
que constitueixen els nous sectors de creixement i, per tant, tenen una clara incidència ambiental.
Figura 15. Localització dels SUD i SUND en sòl urbanitzable previstos (en vermell i verd)

Font: Equip redactor del POUM
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Taula 18. Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat previst
CODI

NOM

SUD-1
SUD-2
SUD-3
SUD-4
SUD-5
SUD-6
SUD-7
SUD-8
SUD-9

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

CODI NOM
SUND El Fugurull (2ª fase)
SUND Industrial La Comella
TOTAL

SUPERFICIE TOTAL
(M²)
120.730
46.954
58.850
30.680
24.640
80.572
67.432
22.267
22.814
474.939

SUPERFICIE TOTAL
(M²)
73.524
129.340
202.864

SOSTRE RESIDENCIAL
SOSTRE COMERCIAL SOSTRE INDUSTRIAL
NUM. HABITATGES
(M²ST/M²S)
(M²ST/M²S)
(M²ST/M²S)
0
16.434
20.598
10.738
0
0
16.858
1.113
1.141
66.882

0
117
118
61
0
0
94

390

0
0
0
0
8.624
0
1.349
12.247
12.548
34.768

84.511
0
0
0
0
40.286
0
0
124.797

SOSTRE RESIDENCIAL
SOSTRE COMERCIAL SOSTRE INDUSTRIAL
NUM. HABITATGES
(M²ST/M²S)
(M²ST/M²S)
(M²ST/M²S)
19.851

103

0

19.851

103

0

0
103.472
103.472

Font: Equip redactor del POUM
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ESPAIS LLIURES
(M²)
18.110
5.634
9.416
3.682
3.942
12.086
56.185
2.672
2.738
114.464

ESPAIS LLIURES
(M²)
11.029
12.934
23.963

EQUIPAMENTS
(M²)
6.037
4.695
3.531
3.068
1.971
4.029
41.816
1.113
1.141
67.401

EQUIPAMENTS
(M²)
3.676
12.934
16.610
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5.1.4.5 REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Es classifiquen com a sòl no urbanitzable (SNU) els terrenys que pels seus valors ambientals,
agrícoles, forestals, paisatgístics o d’altra naturalesa, han de ser objecte de conservació,
protecció i gestió amb la finalitat d’evitar-ne la degradació, i aquells que resulten quantitativament
innecessaris per al desenvolupament urbanístic en el model territorial previst en el termini
temporal d’aquest pla, defugint, en qualsevol cas, la consideració del sòl no urbanitzable com a
espai vacant o com a reserva per a la implantació futura d’altres activitats o instal·lacions.
El sòl no urbanitzable es divideix en les zones següents:
•

Sòl de protecció especial:
o Riberals (Xarxa Natura 2000) (clau 20)
o Especial valor geomorfològic (clau 21)
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)

Tal i com es pot observar, la proposta de zonificació del SNU parteix de la delimitació que es fa al
PTPCC de les diferents categories de sòl de l’anomenat sistema d’espais oberts. Aquest fet es
valora positivament en tant que permet una elevada coherència amb l’entorn territorial del
municipi, gràcies a l’escala de treball del planejament territorial parcial. Així doncs, per a aquest
exercici s’ha optat per superposar la delimitació dels sòls de protecció especial i els sòls de
protecció territorial, que són els que el PTPCC determina i regula amb una vocació més restrictiva
en quant a possibilitats de transformació, i a partir d’aquí s’estableixen sub-claus específiques
que responen a la realitat i als valors existents en cada espai.
Per exemple, destaca la clau 21 que té per objecte protegir els terrers calcaris de margues blaves
del terme municipal, situats majoritàriament al nord del terme per sobre de la cota 500, i que són
espais característics del territori, molt erosionables i d’alt valor ambiental i paisatgístic.
En el cas del sòl agrícola d’interès paisatgístic (clau 23b) la normativa del POUM inicial defineix en
el seu article 191 la necessitat d’elaborar un Estudi d’impacte i integració paisatgística per a
l’autorització de les instal·lacions d’interès públic que es puguin implantar en aquests sòls.
També s’incorporen alguns sòls de caire agrícola dins el sòl de protecció preventiva que defineix
el planejament territorial.
En quant a la regulació del sòl no urbanitzable, és important que s’assumeix normativament la
premissa que aquesta classe de sòl està mancada de drets predeterminats d’aprofitament
urbanístic, exigint-se una justificació de la necessitat i la dimensió de qualsevol nova edificació
que s’hi vulgui establir acord amb el què disposa el PTPCC en el seu article 2.7. Els usos permesos
en el SNU es remeten als que determina la legislació urbanística vigent, afegint-hi les restriccions
que estableix el planejament territorial i sectorial en cada cas.
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A la següent taula s’analitzen els usos admesos per a cadascuna de les claus urbanístiques definides en la proposta de POUM inicial per al sòl no urbanitzable
i s’efectua una valoració ambiental de cadascun.
ZONA

DEFINICIÓ

Protecció especial

Clau 20
Riberals
(Xarxa Natura
2000)

Clau 21
Especial valor
geomorfològic

Sòls rústics poblats
d'espècies arbòries o
arbustives, de matolls i
d'herbes situats al costats
de rius, rieres, i torrents; i
paratges situats en els
límits de rius, rieres, i
torrents no forestals.

Terrers calcaris de
margues blaves,
característics del territori,
molt erosionables i d’alt
valor ambiental i
paisatgístic.

USOS PERMESOS

VALORACIÓ AMBIENTAL

L'únic ús admès és el forestal, amb limitació del seu
aprofitament per interès de conservació i millora.

Es prohibeix la construcció de qualsevol edificació.
Es permeten els usos forestal i agrícola, sempre que
no alterin les condicions morfològiques dels petits
turons.
Es prohibeix la tala d’arbres, els moviments de terres i
els canvis de relleu o morfologia del terreny, tret que
siguin actuacions previstes en un pla de gestió i
millora forestal.
No s’admet cap nova edificació.

Clau 22
Forestal

Reductes de boscos de
roures dispersos, i les
espècies arbòries,
arbustives, matolls i
herbes relacionades.
Erms limítrofs que siguin
necessaris per a la seva
protecció i/o adequats per
a la reforestació.

L'únic ús admès és el forestal, amb limitació del seu
aprofitament per interès de conservació i millora.

Es prohibeix la construcció de qualsevol edificació.
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Es valora positivament la limitació d’usos en aquests
espais donada la seva elevada sensibilitat ambiental
i, també, per situar-se en zones inundables
subjectes a risc. Així mateix, es posa en valor el seu
paper com a connector ecològic.

Per la seva condició de sòl de protecció especial es
valora positivament la limitació d’usos que preveu el
Pla, que es compatibilitza amb la gestió forestal, que
en aquest cas hauria de ser respectuosa amb els
valors naturals i paisatgístics de l’indret.
Es considera positiva la protecció d’indrets pel seu
valor geomorfològic, que és un tret molt característic
de la comarca.
Es valora positivament la limitació d’usos en aquests
espais donada la seva elevada sensibilitat ambiental
i reduïda representativitat al municipi (al voltant
d’un 7% del territori). Així mateix, es posa en valor el
seu paper com a connector ecològic i es
compatibilitza amb la gestió forestal, que en aquest
cas hauria de ser respectuosa amb els valors
naturals i paisatgístics de l’indret.
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ZONA

DEFINICIÓ

USOS PERMESOS

VALORACIÓ AMBIENTAL

S’admet únicament l’ús agrícola i ramader
preexistent.

Protecció territorial

Clau 23a
Agrícola de
protecció
especial

Clau 23b
Agrícola
d’interès
paisatgístic

Terrenys agrícoles, de mida
mitjana – petita, situats a
cota superior a 500m i amb
cert pendent (10-25%),
amb vegetació arbustiva
als marges.
Són espais de valor
paisatgístic pel mosaic que
generen en una zona poc
alterada del municipi.

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.

Dins les masies existents s’admet l’habitatge familiar
i demés usos admesos a l’art. 47.3 del TRLU i inclosos
en el catàleg de masies i cases rurals.
Ampliació de les explotacions agrícoles existents dins
els àmbits assenyalats en els plànols d’ordenació
d’aquest Pla, com a “àmbits dels assentaments
agrícoles”.

Excepcionalment, aquest àmbit podrà ampliar-se fins
a un 20% de la seva superfície. El projecte de
sol·licitud de llicència haurà de justificar-ne la
necessitat i la idoneïtat de la mateixa.
S’admet l’ús agrícola i ramader preexistent, així com
l’habitatge familiar i demés usos admesos a l’art. 47.3
del TRLU a les masies existents i els usos inclosos en
el catàleg de masies i cases rurals.
S’admeten activitats o instal·lacions d’interès públic
de caràcter ambiental, tals com plantes de
compostatge o similars, que s’hagin d’emplaçar
necessàriament en el medi rural.
Aquestes instal·lacions seran les mínimes
necessàries. Per l’autorització, el projecte haurà
d’incorporar un estudi d’impacte i integració
paisatgística.
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Es valora positivament el manteniment dels usos
preexistents.

En tractar-se d’un sòl agrícola de protecció especial,
es considera que l’ampliació de les explotacions
agrícoles existents no és plenament compatible
amb els objectius ambientals.
Tot i això, es valora positivament que la regulació del
SNU incorpora, en el seu article 183 la no admissió
de noves explotacions ramaderes de porcí, boví o
avícoles per raons de contaminació de les aigües
subterrànies.
També, caldrà que les ampliacions compleixin amb
les determinacions de l’article 2.7 de regulació del
sòl de protecció especial del PTPCC.
Es valora positivament el manteniment dels usos
preexistents.
Tot i que es permet la construcció d’instal·lacions en
un sòl d’interès paisatgístic, es considera positiu el
fet que la normativa inclogui la necessitat
d’incorporar un estudi d’impacte i integració
paisatgística (EIIP) per a l’autorització d’aquestes
activitats.
La regulació d’aquest sòl de protecció territorial està
acord amb les determinacions de l’article 2.9 del
PTPCC.
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ZONA

DEFINICIÓ

Clau 23b
Agrícola
d’interès
paisatgístic

USOS PERMESOS

VALORACIÓ AMBIENTAL

Ampliació de les explotacions agrícoles existents dins
els àmbits assenyalats en els plànols d’ordenació
d’aquest Pla, com a “àmbits dels assentaments
agrícoles”.

Es considera positiva la obligació de justificar la
necessitat de noves ampliacions, però caldria
incloure la necessitat d’incorporar un estudi
d’impacte i integració paisatgística (EIIP) per la
condició de sòl agrícola d’interès paisatgístic.
Es valora positivament que la regulació del SNU
incorpora, en el seu article 183 la no admissió de
noves explotacions ramaderes de porcí, boví o
avícoles per raons de contaminació de les aigües
subterrànies per dejeccions ramaderes.

Excepcionalment, aquest àmbit podrà ampliar-se fins
a un 20% de la seva superfície. El projecte de
sol·licitud de llicència haurà de justificar-ne la
necessitat i la idoneïtat de la mateixa.
S’admet l’ús agrícola i ramader, les activitats o
instal·lacions d’interès públic que s’hagin d’emplaçar
en el medi rural (seran les mínimes necessàries,
s’adequaran a les necessitats funcionals del projecte
i hauran d’incorporar un estudi d’impacte i integració
paisatgística).

Clau 23c
Agrícola de
potencial
interès
estratègic

Sòls agrícoles que per la
seva òptima localització,
gran connectivitat, i bona
topografia, poden tenir en
el futur un paper estratègic
en l'estructuració territorial
dels assentaments, les
activitats i les
infraestructures.

S’admeten usos admesos en l’art. 47 del TRLU,
excepte les activitats de càmping i aparcament de
caravanes.
Dins les masies existents s’admet l’habitatge familiar
i demés usos admesos a l’art. 47.3 del TRLU i inclosos
en el catàleg de masies i cases rurals.
Ampliació de les explotacions agrícoles existents dins
els àmbits assenyalats en els plànols d’ordenació
d’aquest Pla, com a “àmbits dels assentaments
agrícoles”.
Excepcionalment, aquest àmbit podrà ampliar-se fins
a un 20% de la seva superfície. El projecte de
sol·licitud de llicència haurà de justificar-ne la
necessitat i la idoneïtat de la mateixa.
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Es considera positiu el fet que la normativa inclogui
la necessitat d’incorporar un estudi d’impacte i
integració paisatgística (EIIP) per a l’autorització
d’aquestes activitats.

Es valora positivament la restricció d’usos.

Es considera positiva la obligació de justificar la
necessitat de noves ampliacions, així com que la
regulació del SNU incorpori, en el seu article 183, la
no admissió de noves explotacions ramaderes de
porcí, boví o avícoles per raons de contaminació de
les aigües subterrànies per dejeccions ramaderes.
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ZONA

DEFINICIÓ

Clau 23d
Agrícola amb
risc
d’inundació

Sòls agrícoles afectats per
risc d’inundació dins la
zona de flux preferent del
riu Ter.

USOS PERMESOS

VALORACIÓ AMBIENTAL

S’admet l’ús agrícola, les activitats d’explotació dels
recursos naturals, i les instal·lacions de serveis
tècnics i ambientals d’interès públic.
Els usos i edificacions se subjectaran a les condicions
establertes en l’art.9 bis. “Limitacions als usos en la
zona de flux preferent en sòl rural” del R.D. 638/2016,
de 29 de desembre de 2016, que modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
849/1986)

Protecció preventiva

S’admet l’ús agrícola i ramader, així com l’habitatge
familiar i demés usos admesos a l’art. 47.3 del TRLU a
les masies existents i els usos inclosos en el catàleg
de masies i cases rurals.

Clau 23e
Agrícola

Sòls agrícoles situats més
propers a l’àrea urbana per
sota els 500m, més grans i
sense gaires marges
vegetals.

S’admeten instal·lacions d’interès públic, que seran
les mínimes necessàries i que hauran d’incorporar un
EIIP per a la seva autorització.
Ampliació de les explotacions agrícoles existents dins
els àmbits assenyalats en els plànols d’ordenació
d’aquest Pla, com a “àmbits dels assentaments
agrícoles”.
Excepcionalment, aquest àmbit podrà ampliar-se fins
a un 20% de la seva superfície. El projecte de
sol·licitud de llicència haurà de justificar-ne la
necessitat i la idoneïtat de la mateixa.
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Es valora positivament la regulació d’aquest tipus de
sòl, i que en l’article 183 d’edificacions en SNU es
disposi la necessitat d’aportar un EIIP en les
construccions noves i rehabilitacions.

Es considera positiu el fet que 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.

Es considera positiva la obligació de justificar la
necessitat de noves ampliacions, així com que la
regulació del SNU incorpori, en el seu article 183, la
no admissió de noves explotacions ramaderes de
porcí, boví o avícoles per raons de contaminació de
les aigües subterrànies per dejeccions ramaderes.
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Amb tot, es considera que la regulació que es fa del sòl no urbanitzable permet un reconeixement
de l’entorn natural de valor que existeix al terme municipal i, de forma molt important, en regula
l’activitat ramadera (que té un elevat impacte sobre la contaminació dels aqüífers al conjunt de la
comarca) i l’impacte paisatgístic de les noves edificacions i ampliacions.

5.1.5 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREVISTES AL POUM
Primerament, es considera important destacar el fet que, gràcies al treball col·laboratiu entre
l’equip redactor del POUM i l’equip encarregat de l’avaluació ambiental, i fruit d’una anàlisi
individualitzada dels sectors de creixement previstos (veure apartat següent), les fitxes
urbanístiques d’aquests sectors incorporen totes les mesures de protecció ambiental
proposades per tal de minimitzar, corregir o compensar els efectes ambientals derivats. És
important ja que els nous sectors de creixements previstos són els que representen l’actuació de
major rellevància des de l’òptica ambiental per la transcendència transversal que comporten en
els diferents vectors ambientals analitzats.
A la normativa del POUM es defineixen una sèrie de mesures ambientals per al desenvolupament
del Plans de millora urbana (PMU), concretament en el seu article 136, en relació al cicle de l’aigua,
els espais verds i la gestió de residus. Es llisten a continuació aquestes mesures:
•
•
•
•

•

•
•

•

Implantar una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les
zones verdes.
Establir requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis.
Facilitar l'escolament superficial de l'aigua de pluja a partir de la utilització de paviments
porosos i la habilitació de franges d'infiltració.
Prioritzar un balanç de terres global equilibrat, vetllant per adaptar les noves actuacions
a la topografia de l’àrea afectada, de manera que els possibles moviments de terres
puntuals no generin modificacions del perfil natural del terreny o es creïn obstacles que
obstaculitzin el pas de l’aigua en cas d’escorrentia superficial.
En el desenvolupament dels espais verds, públics o privats i les restauracions d’espais
afectats, per assegurar la qualitat del sòl associat als moviments de terres, caldrà
preveure el decapatge i preservació de terra vegetal a ser usada posteriorment a les
àrees a enjardinar o restaurar i la possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal
mitjançant addició d’adobs minerals i fems orgànics. A excepció d’aquells en què el sòl
estigui contaminat per activitat industrials anteriors.
Prioritzar el soterrament progressiu de les noves xarxes de distribució necessàries i
incorporar condicions per a l’adequada integració paisatgística.
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals i facilitar la disponibilitat
d’instalꞏlacions adequades per al seu tractament. Gestionar els residus d’enderrocs, de
la construcció i d’excavació que es puguin generar en el desenvolupament de les
actuacions d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el
Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de residus.
Els espais verds públics s’han d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització
propis per a l’ús al qual es destinen i que són fonamentalment: arbrat, jardineria i el
mobiliari urbà corresponent. Per a la tria d’aquests elements cal considerar els
corresponents criteris de sostenibilitat ambiental:
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-

-

-

Es potenciarà l’ús de vegetació adaptada a les condicions locals, com a element
actiu en la salut dels ciutadans i com a element rellevant pel confort tèrmic dels
espais urbans. La vegetació: sempre haurà de ser autòctona i provinent de zones
pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i adaptat a les característiques
climatològiques i del sòl del lloc. Si les condicions d’humitat del sòl ho permeten, es
recomana emprar vegetació pròpia de ribera, tant arbòria (vern, pollancre i freixe de
fulla petita) com arbustiva. Queden estrictament prohibides les espècies exòtiques
amb caràcter invasor.
S'establiran sistemes de reg eficients que minimitzin el consum d'aigua: per
degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en
funció del grau d’humitat mitjançant sensors de pluja i/o d’humitat, de forma que
s’economitzi el consum de recursos naturals i s’afavoreixi la protecció a la
biodiversitat. El reg per aspersió es realitzarà en hores de no afluència del públic.
Es maximitzarà la permeabilitat d’aquests terrenys. La superfície permeable serà
sempre superior al 60% del total.
S’inclouran elements que permetin espais d’ombra, prioritzant sistemes naturals,
com pèrgoles o similars.

Finalment, cal tenir en compte que el POUM incorpora un catàleg de béns a protegir que inclou
monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, tots ells elements configuradors del
paisatge i, per tant, amb interès des de l’òptica ambiental. Similarment, s’incorpora un catàleg de
masies i cases rurals que suposa la protecció d’aquestes construccions, majoritàriament
ubicades en SNU.
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5.2 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS SÒLS OBJECTE DE
TRANSFORMACIÓ
5.2.1 SECTORS DE CREIXEMENT PROPOSATS
A continuació s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels 7 àmbits d’actuació que la
proposta del POUM contempla i que es considera que poden suposar incidències de caire
ambiental sobre el territori. Així doncs, en aquest cas s’avaluen els Sectors Urbanitzables
Delimitats previstos, tot parant atenció als usos del sòl, riscos ambientals i els valors naturals que
s’identifiquen en cada sector. A partir d’aquesta anàlisi es pot, d’una banda, identificar els
principals impactes derivats de la modificació del planejament i, de l’altra, es poden proposar
mesures preventives, correctores i compensatòries per tal de disminuir l’impacte ambiental
(mesures de protecció ambiental).
Cal tenir en compte que, en general, pel fet de tractar-se de nous sectors de creixement, aquests
necessàriament implicaran un increment de població i, per tant, també, en major o menor mesura,
de la demanda de recursos (aigua, energia, materials, etc.), de la generació de residus (residus
sòlids, aigües residuals, emissions de gasos) i de la mobilitat, entre d’altres. Aquests aspectes es
consideren intrínsecs al desenvolupament urbanístic i, per tant, només es destacaran en les
fitxes de valoració ambiental quan es consideri que la seva incidència es pot considerar
especialment rellevant en l’àmbit d’estudi.
Així doncs, els sectors urbanitzables que proposa el POUM es distribueixen sobretot entorn les
vores de la zona urbana actual, que limiten majoritàriament amb camps agrícoles, però també
trobem alguns sectors propers al riu Ter. Els sectors de desenvolupament del sòl urbanitzable que
s’estableixen des del Pla d’ordenació urbana municipal són els següents:
•

SUD 1.- El Mas

•

SUD 2 - Avinguda Pirineu

•

SUD 3.- Serrallo

•

SUD 4 – Albert de Benet

•

SUD 5 - Ronda Oest

•

SUD 6 – Mas El Dulcet

•

SUD 7 - El Fugurull

•

SUD 8 – Carretera de Torelló 1

•

SUD 9 - Carretera de Torelló 2

•

SUND - El Fugurull

•

SUND- La Comella

Per tal de facilitar l’avaluació es realitza una fitxa descriptiva de cadascun dels sectors detallant:
•

Nom del sector, superfície i localització de la zona.

•

Característiques bàsiques de la proposta d’ordenació, especificant els paràmetres
urbanístics principals, i mapa d’ordenació.

•

Impactes previsibles sobre el medi ambient.

•

Valoració de la capacitat ambiental del sector per albergar el procés urbanitzador proposat
atenent a la seva sensibilitat ambiental.
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•

Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides per tal de minimitzar els
efectes sobre el medi ambient.

Els sectors de creixement que proposa el POUM de Manlleu i que s’analitzen tot seguit són els
que es mostren al següent mapa:
Figura 16. Localització dels sectors de sòl urbanitzable

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’equip redactor.

Les fitxes de cadascun dels sector es mostren a continuació. Val a dir que alguns sectors s’han
agrupat (per proximitat i tipologia).
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUD-1

El Mas

120.730 m2

Ubicació del sector

Tipologia

SUC

SUNC

SUD

SUND

SNU

Objectius:
•

Completar els àmbits industrials existents al nord-est de l’àrea urbana.

•

Executar el vial Ronda Nord que ha de permetre enllaçar aquests àmbits industrials amb la
carretera de Torelló BV 5224.

Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Superfície
Sistema viari
Proposta
d’ordenació

Segons PP

Sistema d’espais lliures

18.109,50 m2

Sistema d’equipaments

6.037 m2

Sòl d’aprofitament privat màxim
Edificabilitat
Sostre residencial
Sostre industrial
Sostre per a altres usos

0
2

2

0,70 m st/m s
0
84.511 m2
0

A l’article 168 de la normativa del Pla es defineix l’àmbit de desenvolupament i s’especifica a l’apartat 5 de
condicions de l’ordenació:
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•

La posició de la vialitat principal dibuixada als plànols d’ordenació (ronda nord) es considera
vinculant. El pla parcial podrà ajustar el seu traçat; sense variar de forma significativa l’estructura
proposada, caldrà preveure les connexions viàries proposades.

•

Caldrà incloure la determinació de la basa de laminació i perímetres de la làmina d’aigua pels
cabals Q100 i Q500, per tal d’adaptar-se a les condicions mínimes de seguretat que estableix la
legislació hidràulica vigent, i les consideracions de l’ACA.

Mapa d’ordenació

Diagnosi ambiental de l’àmbit

Elements d’interès
ambiental
existents

•

Es troba en zona potencialment inundable segons criteris geomorfològics (ACA), associada al
torrent del Magí. El sector disposa d’un estudi d’inundabilitat específic elaborat el juny de 2008.

•

El sector se situa en una zona de sensibilitat ambiental baixa, per la seva condició d’espai agrícola
de baix valor botànic (segons la valoració botànica dels hàbitats agrícoles del SITxell).

•

Tot i això cal tenir en compte el seu valor paisatgístic a dues escales: per una banda per tractar-se
d’un àmbit de transició amb l’entorn no urbanitzat, constituint una zona de façana paisatgística. I,
per altra banda, per tractar-se d’un espai agrícola amb valor paisatgístic i productiu inherent.

•

Les àrees agrícoles proporcionen serveis ecosistèmics d’aprovisionament d’aliments.
Concretament, segons dades del SITxell, els conreus del sector SUD-1 tenen un rendiment mitjà de
2.086 kg/ha i any.

•

Els ambients agrícoles constitueixen hàbitat per a diverses espècies de la fauna, sobretot ocells,
que hi nidifiquen i que es troben protegits a Catalunya com ara la fredeluga (Vanellus vanellus) o
el capsigrany (Lanius senator). També rèptils com el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus).
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Plànol d’elements
ambientalment
rellevants

Inundabilitat segons criteris geoorfològics.
Font: ACA.

Calats d’inundació per a T500.
Font: Estudi d’inundabilitat complementari al POUM de
Manlleu (2018).

Imatges de l’àmbit

Avaluació ambiental de la proposta

Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Pèrdua de sòl agrícola i per tant de servei ecosistèmic d’aprovisionament d’aliments equivalent a
un rendiment mitjà de 2.086 kg/ha i any (segons la cartografia del SITxell).

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.

•

Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès.

•

Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge.

•

Increment del conusm de recursos derivat dels nous usos industrials.

•

Increment de les emissions a l’atmosfera i de la mobilitat (sobretot de camions).
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En relació al risc d’inundació:
•

Implementar les mesures de protecció enfront la inundabilitat que s’exposen a l’estudi
d’inundabilitat específic per a l’àmbit PPU-1 “El Mas” elaborat per ABM en data de juny de 2008.

•

Segons disposa l’estudi d’iundabilitat complementari a la documentació del POUM (2016), es
proposa augmentar la capacitat de desguàs de la llera del torrent del Magí en l’àmbit del sectorde
sòl urbanitzable PPU-1 fins els 500 anys de període de retorn, eliminar les estructures dels passos
existents que el planejament no preveu mantenir i assolir una capacitat hidràulica equivalent al
cabal d’una avinguda de 500 anys de període de retorn en totes les noves obres de fàbrica que
interceptin la llera del torrent (per a més detall vegeu Treballs complementaris al POUM de
Manlleu. Estudi d’Inundabilitat, 2016).

•

En el tractament de l’espai lliure, establir mesures per minimitzar l’increment de l’escorrentiu
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).
En relació a l’edificació:
• El projecte de l’edifici industrial haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística que analitzi amb detall aquest projecte des del punt de vista paisatgístic.
•

•

Mesures de
protecció
ambiental

•

Les edificacions tindran en compte, en la seva composició paisatgística la seva exposició visual.
Els cartells o rètols dels establiments industrials s’integraran en façana i evitaran colors
disconformes i, en cas necessari, la il·luminació serà de tipus indirecta.
En totes les edificacions de nova construcció d’usos industrials la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el
procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció
com existents, tot i que la certificació energètica d’edificis industrials no sigui obligatòria.
En tot cas, caldrà preveure mesures d’estalvi i eficiència energètica segons disposa el Pla d'Acció
d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya (2015) i els consells que apunta l’Institut Català
de l’Energia (ICAEN).
•

Fomentar l’enjardinament de les cobertes d’edificació, per tal d’aprofitar la vegetació com a
controlador ambiental passiu però també per la continuïtat del verd en superfície que
reforcen.

En relació al consum d’aigua i al sanejament:
•

En les noves edificacions, preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme
economitzador en aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per WCs,...).

•

Preveure elements per a la recollida de l’aigua de pluja dins del propi àmbit per tal d’emprar-la en
el reg de les zones verdes. En cas que les aigües pluvials no siguin suficients per al reg, emprar
aigua a partir d’una xarxa independent de la d’aigua potable (freàtica o depurada).

•

Estudiar la viabilitat d’implantar una la triple xarxa de recollida d’aigües, és a dir, una xarxa per
l’aigua pluvial de les teulades, un altra per les vies rodades (amb separador d’hidrocarburs) i una
tercera per a les aigües residuals.

•

Caldrà que el sector asseguri la gestió correcta de les aigües residuals generades. En cas de no ser
viable la connexió al sistema públic de sanejament, caldrà que el planejament derivat prevegi un
sistema depuratiu propi.

•

En cas que sigui necessari qualsevol abocament, directe o indirecte, a la llera pública, caldrà
obtenir la preceptiva autorització d’abocament de l’administració hidràulica.

En relació als espais verds lliures:
•

Ubicar la zona verda (sistema d’espais lliures) entorn el torrent del Magí i aplicar criteris de
sostenibilitat en la implantació de vegetació: sempre haurà de ser autòctona i provinent de zones
pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i adaptat a les característiques climatològiques i del sòl del
lloc.
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•

En un context de globalització on la proliferació de les espècies al·lòctones constitueix un greu
problema ecològic, cal realitzar una correcta planificació dels espais verds i, per això, es recomana
incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic especialista en
biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de vegetació i la seva disposició
per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.
•

En les actuacions de jardineria s’haurà de donar compliment a les Normes Tècniques de
Jardineria i Paisatgisme (NTJP) per tal de garantir el correcte establiment de la vegetació
implantada i la minimització de les tasques necessàries per al seu manteniment, potenciant
la utilització d’espècies autòctones i, en tot cas, evitant les espècies amb demostrat
comportament invasor, especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits
naturals.

En relació a l’espai públic:
• Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors
d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els
textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.
• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells
d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de protecció
moderada (E3).
Compatibilitat
ambiental de la
proposta
Idoneïtat
ambiental

Es considera una idoneïtat ambiental moderada per la proximitat del sector a un torrent que genera un risc
potencial d’inundació i que caldrà tenir en compte a l’hora de desenvolupar el planejament derivat.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Molt baixa
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUD-2

Avinguda Pirineus

46.954 m2

Ubicació del sector

Tipologia

SUC

SUD

SUNC

SUND

SNU

Objectius:
Es delimita el sector “SUD 2 – Avinguda Pirineus” de sòl urbanitzable delimitat, amb els següent objectius:
• 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.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Proposta
d’ordenació

Superfície
sector (m )
2

SUD-2

46.954

Sistema
d’espais
lliures (m )
2

6.634

Equipaments (m )

Comercial
(m )

5.522

0

2

2

Edificabilitat
(m st/m s)
2

2

0,35

Sostre
residencial
(m )
2

17.908

Nº
hab.
117

Segons l’article 169 de la normativa del POUM, la posició del vial límit o Ronda Oest es considera vinculant.
Aquesta ronda s’ha de tractar com a vial de passeig i ha de ser la façana final de l’àrea urbana en aquest
àmbit. El pla parcial que es desenvolupi posteriorment podrà ajustar el seu traçat; sense variar de forma
significativa l’estructura proposada, incorporant les connexions viàries necessàries, per tal de donar
continuïtat a la trama urbana existent.
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Mapa d’ordenació

Diagnosi ambiental de l’àmbit

Elements d’interès
ambiental
existents

•

El sector se situa en una zona de sensibilitat ambiental baixa, per la seva condició d’espai agrícola
de baix valor botànic (segons la valoració botànica dels hàbitats agrícoles del SITxell).

•

Tot i això cal tenir en compte el seu valor paisatgístic a dues escales: per una banda per tractar-se
d’un àmbit de transició amb l’entorn no urbanitzat, constituint una zona de façana paisatgística.
I, per altra banda, per tractar-se d’un espai agrícola amb valor paisatgístic i productiu inherent.

•

Les àrees agrícoles proporcionen serveis ecosistèmics d’aprovisionament d’aliments.
Concretament, segons dades del SITxell, els conreus del sector SUD-2 tenen un rendiment mitjà
de 3.233 kg/ha i any.

•

Els ambients agrícoles constitueixen hàbitat per a diverses espècies de la fauna, sobretot ocells,
que hi nidifiquen i que es troben protegits a Catalunya com ara la fredeluga (Vanellus vanellus) o
el capsigrany (Lanius senator). També rèptils com el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus).

Imatges de l’àmbit

Avaluació ambiental de la proposta
Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Afectació a zones d’interès agrícola, reducció de la capacitat d’aprovisionament d’aliments que
ofereix el territori (serveis ecosistèmics).

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.
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En relació a l’edificació:
•

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una tipologia
d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones d’espais lliure.

•

El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que
analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic.

•

El sector tindrà en compte la integració de criteris compositius adequats adaptats a la localització
del sector en un àmbit d’important façana paisatgística.

•

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els diferents
àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà
d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies
com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram.

•

En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència energètica haurà de ser
“A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la
certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com existents.

•

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats
en l’article 6.

En relació als espais verds lliures:
•

Retirada prèvia, conservació i reaprofitament de la capa de terra vegetal amb valor agronòmic per
a la seva reutilització en l’enjardinament dels espais lliures.

•

En el tractament de l’espai lliure, establir mesures per minimitzar l’increment de l’escorrentiu
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

•

Tractament paisatgístic específic de la façana del sector que limita amb el sòl no urbanitzable. En
concret, es proposa cercar un tractament naturalitzat de les zones verdes del perímetre del sector
en consonància amb l’entorn natural en que es localitzen, per tal de millorar la integració
paisatgística i la transició amb el sòl no urbanitzable.

•

En els espais lliures és fonamental aplicar criteris de sostenibilitat en la implantació de vegetació:
sempre haurà de ser autòctona i provinent de zones pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i
adaptada a les característiques climatològiques i del sòl del lloc.

•

En aquest sentit, es recomana incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura
d’un tècnic especialista en biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de
vegetació i la seva disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.

Mesures de
protecció
ambiental

En relació a l’espai públic:
•

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors
d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els
textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.

•

Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells
d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de protecció
moderada (E3).

•

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos
d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de
l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants,
tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

•

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una
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selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment la intensitat i
freqüència de les onades de calor.
En relació als residus:
•

Compatibilitat
ambiental de la
proposta

Idoneïtat
ambiental

S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la seva correcta
separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents al municipi.

Es considera una idoneïtat ambiental alta pels següents motius:
el valor ecològic i natural dels terrenys està lligat tan sols a la producció agrícola, molt abundant
al municipi, i no es deteceten altres elements ambientals suficientment rellevants que mereixin
la seva preservació.
la seva racional ocupació del sòl, en una zona limítrofa a altres espais residencials, sense generar
transformacions significatives en el conjunt del territori.
Tot i això, cal tenir en compte l’impacte paisatgístic que suposaran les noves edificacions i que cal tenir en
compte la seva integració paisatgística i la ordenació dels espais verds en transició amb el sòl no
urbanitzable adjacent.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Molt baixa
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUD-3

El Serrallo

58.850 m2

SUD-4

Albert de Benet

30.680 m2

SUD-5

Ronda oest

24.640 m2

Ubicació del sector

Tipologia

Proposta
d’ordenació

SUC

SUD

SUNC

SUND

SNU

Objectius:
• El sector “SUD 3 – El Serrallo” de sòl urbanitzable delimitat, es proposa 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.
• Els sectors “SUD 4 – Albert de Benet” i “SUD 5 – Ronda Oest”, de sòl urbanitzable delimitat, es
proposen 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, actualment amb manca d’oferta comercial.
Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Superfície
sector (m )
2

SUD3

58.850

Sistema
d’espais
lliures (m )
2

9.416

Equipaments (m )

Comercial
(m )

3.531

0

2

2

Edificabilitat
(m st/m s)
2

2

0,35

Sostre
residencial
(m )
2

20.598

Nº
hab.
118
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SUD4

30.680

3.682

3.068

0

0,35

10.738

61

SUD5

24.640

3.942

1.971

0

0,35

0

0

Les determinacions normatives referents a aquests sectors es troben recollides als articles 170, 171 i 172
de la normatva del POUM. A les condicions d’ordenació s’especifica que “la posició del vial límit o Ronda Oest
es considera vinculant. Aquesta ronda s’ha de tractar com a vial de passeig i ha de ser la façana final de
l’àrea urbana en aquest àmbit. El pla parcial podrà ajustar el seu traçat; sense variar de forma significativa
l’estructura proposada, incorporant les connexions viàries necessàries, per tal de donar continuïtat a la
trama urbana existent”.

Mapa d’ordenació
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Diagnosi ambiental de l’àmbit

Elements d’interès
ambiental
existents

•

Afectació a zones d’interès agrícola, per constituir hàbitat per a diverses esp`cies de la fauna i per
la seva capacitat d’aprovisionament d’aliments.

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.

•

Els ambients agrícoles constitueixen hàbitat per a diverses espècies de la fauna, sobretot ocells,
que hi nidifiquen i que es troben protegits a Catalunya com ara la fredeluga (Vanellus vanellus) o
el capsigrany (Lanius senator). També rèptils com el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus).

SUD-3 El Serrallo

Imatges de l’àmbit

SUD-4 Albert de Benet

SUD-5 Ronda oest

Avaluació ambiental de la proposta
Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Impacte paisatgístic en un sector que exerceix de façana de l’entrada al municipi per l’oest.

•

Reducció de la capacitat d’aprovisionament d’aliments que ofereix el territori (serveis
ecosistèmics). Actualment, 3.233 kg/ha i any segons dades del SITxell.

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.
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•

Increment del consum de recursos (aigua, energia, mobilitat, etc.) derivat de la urbanització de
baixa densitat.

En relació al consum del sòl, en especial SUD 3 I SUD4:
• En la mesura que sigui possible densificar la superfície edificable i dotar de zones d'espai lliure
comunes que contribueixen a la millora de la permeabilitat del sòl.
En relació a l’edificació:

•

Mesures de
protecció
ambiental

•

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una
tipologia d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destina a zones
d’espais lliure.

•

El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística
que analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic.

El sector tindrà en compte la integració de criteris compositius adequats adaptats a la localització
del sector en un àmbit d’important façana paisatgística.
•

En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència energètica haurà de
ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic
per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com existents.

•

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció
de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una
puntuació mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels
paràmetres contemplats en l’article 6.

•

En les noves edificacions, preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme
economitzador en aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per WCs,...).

•

Caldrà incorporar mesures específiques per a l'estalvi d'aigua a les piscines existents, tals
com: elements per cobrir les piscines que permetin reduir l'evaporació, certificats
d'estanquitat emès per un professional qualificat i construcció d'un got de compensació de
doble reixa o canal perimetral que permeti recuperar les pèrdues laterals.

En relació als espais verds lliures:
•

Retirada prèvia, conservació i reaprofitament de la capa de terra vegetal amb valor agronòmic per
a la seva reutilització en l’enjardinament dels espais lliures.

•

En el tractament de l’espai lliure, establir mesures per minimitzar l’increment de l’escorrentiu
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

•

Tractament paisatgístic específic de la façana del sector que limita amb el sòl no urbanitzable. En
concret, es proposa cercar un tractament naturalitzat de les zones verdes del perímetre del sector
en consonància amb l’entorn natural en que es localitzen, per tal de millorar la integració
paisatgística i la transició amb el sòl no urbanitzable.

•

Sobretot cal posar èmfasi en la integració paisatgística dels nous volums que es construeixin en
els SUD-4 i SUD-5, per la seva ubicació a l’entrada del municipi per l’oest. D’aquesta manera caldrà
preveure un tractament dels espais lliures i de la vegetació urbicat preferentment a les vores en
contacte amb el SNU. Per això, s’aconsella l’elaboració, prèviament al desenvolupament del
planejament derivat, d’un estudi paisatgístic que defineixi, entre altres, la composició cromàtica
de les edificacions, la millor ubicació dels nous volums en funció de la morfologia del terreny i les
condicions d’implementació de la vegetació, sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat i
atenent a estratègies de mimetització i ocultació en el paisatge.

•

En els espais lliures és fonamental aplicar criteris de sostenibilitat en la implantació de vegetació:
sempre haurà de ser autòctona i provinent de zones pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i
adaptada a les característiques climatològiques i del sòl del lloc.
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•

En aquest sentit, es recomana incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura
d’un tècnic especialista en biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de
vegetació i la seva disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.

En relació a l’espai públic:
•

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els diferents
àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà
d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies
com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram.

•

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors
d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els
textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.

•

Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells
d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de protecció
moderada (E3).

•

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar els riscos
d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de
l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants,
tous i semipermeables i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

•

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment la intensitat i
freqüència de les onades de calor.
En relació als residus:
•

S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la seva correcta
separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents al municipi.

En relació a la fase d’obres:

Compatibilitat
ambiental de la
proposta
Idoneïtat
ambiental

•

Durant l’execució de les obres, caldrà limitar el trànsit de la maquinària a les zones estrictament
necessàries i preservar i delimitar els espais més sensibles no ocupables per les obres; fer un
correcte manteniment de la maquinària, habilitant espais específics i preveient mesures en cas
de vessaments accidentals; i restaurar els terrenys ocupats per la maquinària d’obra a la seva
situació original, un cop finalitzades les obres.

•

Tenint en compte la proximitat de la trama urbana, caldrà adoptar mesures per evitar l’emissió
puntual de partícules de pols en suspensió que puguin repercutir sobre els usos residencials i els
equipaments educatius o a la vegetació dels entorns.

Es considera una idoneïtat ambiental moderada per l’impacte paisatgístic del sector sobre la façana
d’entrada al municipi per l’oest. Tot i això, amb les mesures de protecció ambiental i integració paisatgística
que es proposen en aquest apartat, es preveu una millora dels efectes associats.
A més, la ordenació proposada inclou la mixticitat d’usos compatibles amb els usos existents (escoles,
alguna granja, etc.), fet que es considera positiu per a la ciutat.
Tot i això, l’ocupació del sòl que suposen els tres sectors és significativa i irreversible.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Molt baixa
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUD-6

Mas El Dulcet

80.572 m2

Ubicació del sector

Tipologia

SUC

SUNC

SUD

SUND

SNU

Objectius:
El sector comprèn els 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. Al sud delimita amb la resclosa de la Teula
on s’inicia el canal que deriva aigua del riu cap a les antigues fàbriques associades al Ter. Es delimita amb
el següent objectiu:
•

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.

Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Proposta
d’ordenació

Superfície
Sistema viari

0

Sistema d’espais lliures

12.085,80 m2

Sistema d’equipaments

0

Sòl d’aprofitament privat màxim

0

Edificabilitat
Sostre residencial
Sostre industrial
Sostre per a altres usos

0,50 m2st/m2s
0
40.286 m2
0
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Segons especifica l’article 173 de la normativa del POUM en l’apartat de condicions de l’ordenació:
-

Es disposarà una franja d’espais lliures en el front de la carretera BV 4608.
Caldrà resoldre la façana del riu Ter recuperant el camí de vora riu.
S’incorporarà un estudi d’impacte i integració paisatgística que justificarà la seva adequació a
l’entorn, per evitar l'impacte paisatgístic.

Mapa d’ordenació

Diagnosi ambiental de l’àmbit

Elements d’interès
ambiental
existents

•

Limita per l’est amb el tram final del torrent el Poquí, que resta fora de l’àmbit.

•

Afecta parcialment un Hàbitat d’interès comunitari corresponent al riu Ter en el seu extrem sud.
Es tracta d’uan zona propera al canal de derivació del riu, i que es troba desprovista de vegetació
pel pas d’una línia elèctrica.

•

També l’extrem sud-est del sector se situa en zona inundable per la T50, T100 i T500.
Actualment ja hi ha un edifici destinat a usos industrials. Tot i això, no està afectat per la zona
de flux preferent segons el plànol N5 adjunt a la documentació del POUM.
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•

Afectació a zones d’interès agrícola, reducció de la capacitat d’aprovisionament d’aliments que
ofereix el territori (serveis ecosistèmics). Actualment, 2.086 kg/ha i any segons dades del
SITxell.

•

Sensibilitat paisatgística elevada, en tant que es tracta d’una zona molt visible des de la
carretera BV-4608. Caldrà aplicar mesures d’ocultació de la nova implantació industrial
mitjançant vegetació autòctona i pròpia de l’entorn (roure martinenc, alzina, etc.).

•

Hi discorre el camí de Cal Jardiner per l’est del camp agrícola, que enllaça amb el passeig del
Ter, el GR-210 i el Sender de Torelló a La Gleva.

•

La fàbrica El Dulcet es troba inclosa al Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural
a protegir de Manlleu, pel què caldrà tenir en compte en el tractament dels nous volums a
construir. Per exemple, caldria mantenir una carta cromàtica similar a la de la fàbrica per reduirne les interferències paisatgístiques amb aquest element del patrimoni industrial.

Plànol d’elements
ambientalment
rellevants

Inundabilitat al sector. Font: ACA.

Calats al torrent del Poquí (est del sector) per a T500. Font:
Estudi d’inundabilitat complementari al POUM de Manlleu
(2018).
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Hàbitats d’interès comunitari (HIC): Font DTES.

Imatges del nord del sector

Imatges de l’àmbit

Imatges del sud del sector
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Avaluació ambiental de la proposta

Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Pèrdua de sòl agrícola i reducció de la capacitat d’aprovisionament d’aliments que ofereix el
territori (serveis ecosistèmics).

•

Contribueix a generar un continu urbà a la façana del marge esquerre del riu.

•

Impacte paisatgístic sobre el riu i els elements del patrimoni industrial.

•

Increment del conusm de recursos derivat dels nous usos industrials.

•

Increment de les emissions a l’atmosfera i de la mobilitat (sobretot de camions).

•

Augment del risc de contaminació de les aigües del riu i les subterrànies per accidents o
vessaments industrials.

En relació al risc d’inundació:
•

El sector ja disposa d’un estudi detallat d’inundabilitat i, complementàriament, s’ha elaborat en
el marc de la documentació del POUM un estudi d’inundabilitat complert del municipi. Aquest
darrer proposa augmentar la capacitat de desguàs de la llera del torrent del Poquí fins els 10
anys de període de retorn i eliminar les estructures dels ponts existents que el planejament no
preveu mantenir. L’ordenació i/o zonificació detallada d’aquests dos sectors, haurà d’establir
uns usos coherents i compatibles amb el risc d’inundació identificat en els terrenys d’ambdós
marges que són inundables per avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn.

•

En el tractament de l’espai lliure, establir mesures per minimitzar l’increment de l’escorrentiu
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

En relació a l’edificació:
Mesures de
protecció
ambiental

•

Cal posar èmfasi en la integració paisatgística dels nous volums que es construeixin, per la seva
ubicació a l’entrada del municipi per l’oest. D’aquesta manera caldrà preveure un tractament
dels espais lliures i de la vegetació urbicat preferentment a les vores en contacte amb el SNU.
Per això, s’aconsella l’elaboració, prèviament al desenvolupament del planejament derivat, d’un
estudi paisatgístic que defineixi, entre altres, la composició cromàtica de les edificacions, la
millor ubicació dels nous volums en funció de la morfologia del terreny i les condicions
d’implementació de la vegetació, sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat i atenent a
estratègies de mimetització i ocultació en el paisatge.

•

Les edificacions tindran en compte, en la seva composició paisatgística la seva exposició
visual. Els cartells o rètols dels establiments industrials s’integraran en façana i evitaran colors
disconformes i, en cas necessari, la il·luminació serà de tipus indirecta.
En totes les edificacions de nova construcció d’usos industrials la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el
procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció
com existents, tot i que la certificació energètica d’edificis industrials no sigui obligatòria.
En tot cas, caldrà preveure mesures d’estalvi i eficiència energètica segons disposa el Pla
d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya (2015) i els consells que apunta
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

•

•
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•

Fomentar l’enjardinament de les cobertes d’edificació, per tal d’aprofitar la vegetació com
a controlador ambiental passiu però també per la continuïtat del verd en superfície que
reforcen.

En relació al consum d’aigua i al sanejament:
•

En les noves edificacions, preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua
(mecanisme economitzador en aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes,
fluxors per WCs,...).

•

Preveure elements per a la recollida de l’aigua de pluja dins del propi àmbit per tal d’emprar-la
en el reg de les zones verdes. En cas que les aigües pluvials no siguin suficients per al reg,
emprar aigua a partir d’una xarxa independent de la d’aigua potable (freàtica o depurada).

•

Estudiar la viabilitat d’implantar una la triple xarxa de recollida d’aigües, és a dir, una xarxa per
l’aigua pluvial de les teulades, un altra per les vies rodades (amb separador d’hidrocarburs) i
una tercera per a les aigües residuals.

•

Caldrà que el sector asseguri la gestió correcta de les aigües residuals generades. En cas de no
ser viable la connexió al sistema públic de sanejament, caldrà que el planejament derivat
prevegi un sistema depuratiu propi.

•

En cas que sigui necessari qualsevol abocament, directe o indirecte, a la llera pública, caldrà
obtenir la preceptiva autorització d’abocament de l’administració hidràulica.

En relació als espais verds lliures:
•

Caldrà establir espais verds de transició amb el SNU, mitjançant vegetació autòctona i local,
sobretot en 3 àmbits:
o Carretera BV-4608. Tal com s’esmenta a l’article 178 de la normativa, es disposarà
una franja d’espais lliures en el front de la carretera BV 4608, per millorar la integració
paisatgística del sector ocultant els nous volums.
o Torrent del Poquí. Situar un espai verd entorn el torrent de Poquí i entre la zona
residencial del Dolcet i la nova zona industrial, de manera que es mantingui un eix de
connectivitat ecològica entre el riu i les zones agrícoles del nord de l’àmbit. En aquest
punt la funa pot creuar la carretera per sota el pont garantint la permeabilitat
biològica.
o Riu Ter. Dur a terme tasques de revegetació del marge del passeig del Ter (marge
esquerre del riu), al sud del sector per sobre el canal, amb espècies herbàcies
autòctones per millorar l’hàbitat i afavorir el paisatge. És important aplicar criteris de
sostenibilitat en la implantació de vegetació: sempre haurà de ser autòctona i
provinent de zones pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i adaptat a les
característiques climatològiques i del sòl del lloc.

•

En un context de globalització on la proliferació de les espècies al·lòctones constitueix un greu
problema ecològic, cal realitzar una correcta planificació dels espais verds i, per això, es
recomana incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic
especialista en biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de vegetació i
la seva disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.
En relació a l’espai públic:
• Els desenvolupaments industrials previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors
d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els
textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.
• Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells
d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de protecció
moderada (E3).
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Compatibilitat
ambiental de la
proposta

Idoneïtat
ambiental

Per la seva proximitat a espais naturals d’elevat valor ecològic com el riu Ter i el torrent del Poquí, cal
emprendre mesures estrictes de gestió dels espais verds tant en la seva ordenació com en la seva
composició per assegurar el màxim la seva funcionalitat i naturalitat. També és rellevant la seva
significància paisatgística per la seva ubicació a l’entrada del municipi i a la façana urbana del riu, pel què
caldrà incloure mesures paisatgístiques en el desenvolupament del planejament derivat que també
tingui en compte els elements patrimonials i les seves característiques tipològiques. Per tot això, es
considera una idoneïtat ambiental moderada.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Molt baixa
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUD-7

El Fugurull

67.432 m2

SUND

El Fugurull

73.524 m2

Ubicació del sector

Tipologia

SUC

SUD

SUNC

SUND

SNU

Objectius:
El sector comprèn els terrenys situats al sud de Manlleu, a la riba dreta del Ter i al costat de la carretera de
Manlleu B-522, i es delimita amb els següents objectius:
•

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.

•

Incorpora l’execució d’una nova rotonda a la carretera de Manlleu, 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.

Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Proposta
d’ordenació

Superfície
sector (m )
2

Sistema
d’espais
lliures (m )
2

Equipaments (m )

Comercial
(m )

Edificabilitat
(m st/m s)

Sostre
residencial
(m )

2

2

2

2

Nº hab.

2

SUD-7

67.432

11.343

12.802

1.119

0,27

24.621

94

SUND-7

73.524

11.029

3.676

0

0,27

19.851

103

Justificació de la necessitat de preveure una zona residencial de baixa densitat: tal com s’esposa a l’anàlisi
del sòl vacant residencial de Manlleu, elaborat en la memòria del POUM, el potencial d’habitatges en
l’actualitat de la població de Manlleu és de 4.804 unitats. Considerant una ràtio de 2,80 persones per llar,
equival a un total de 13.451 habitants nous que pot absorbir actualment la ciutat de Manlleu. Aquests es
concentren bàsicament en dues tipologies entre mitgeres d’unifamiliars i plurifamiliars que tenen un
excedent important, mentre els solars per a edificacions de tipologia de ciutat-jardí són pràcticament
inexistents, i els pocs que existeixen estan en mans de propietaris privats que no té la intenció de posar-la
al mercat immobiliari.
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En aquest sentit, la memòria del POUM exposa que segons els criteris de desenvolupament urbanístic
sostenible, la ciutat ha de ser compacta, complexa i cohesionada, i que dins la complexitat ha d’existir
també una diversitat de tipologies d’habitatges i, en aquest sentit, Manlleu no disposa d’aquesta tipologia
residencial de baixa densitat. Addicionalment, el PTPCC propsa per Manlleu un creixement potenciat, i amb
el desenvolupament d’aquests sectors residencials es vol aconseguir una oferta residencial més àmplia i
que respongui, en part, a aquest creixement potenciat. Tot i això, és evident que es tracta d’un model
urbanístic de gran impacte ambiental i que cal analitzar en detall.
Per últim cal esmentar que, tot i no trobar-se dins els límits del sector, el POUM preveu la construcció d’un
nou pont per creuar el riu Ter (veure apartat 6.2 de la memòria del Pla) per millorar la connectivitat social i
la mobilitat d’aquest àmbit, del qual no es disposa de més informació. Tenint en compte la possible afectació
d’aquesta infraestructura sobre els hàbitats del riu Ter i sobre altres vectors ambientals, es considera
adient fer-ne esment tot i trobar-se fora del sector però alhora estretament vinculat a aquest.

Mapa d’ordenació

Diagnosi ambiental de l’àmbit
Elements d’interès
ambiental existents

•

Afectació a espais agrícoles d’interès productiu.

•

Proximitat al riu Ter, tant pel nord com per l’est, que conforma un espai d’elevada sensibilitat
ambiental.
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Imatge del sud del sector, des de la B-522 de Manlleu a Vic.

Imatge des del nord-oest del sector

Imatges de l’àmbit

Imatges des del nord del sector
(a la dreta, l’espai del Ter possiblement afectat per la previsió d’un nou pont)

Avaluació ambiental de la proposta

Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Impacte paisatgístic en un sector que exerceix de façana de l’entrada al municipi pel sud des de
Manlleu, per la carretera B-522.

•

Alteració de la qualitat paisatgística de l’espai sobretot en les zones properes al Ter i principalment
vinculades als creixements residencials que es preveun en el SUND.

•

Afectació a espais agrícoles i reducció de la capacitat d’aprovisionament d’aliments que ofereix el
territori (serveis ecosistèmics). Actualment, 2.086 kg/ha i any segons dades del SITxell.

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.

•

Increment significatiu del consum de recursos (aigua, energia, etc.) i de la generació de residus
derivat de la urbanització de baixa densitat.

•

Baixa connectivitat social amb el nucli urbà i, per tant, augmenta la necessitat de transport privat.
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•

Increment substancial de les necessitats de mobilitat amb transport privat, sobretot per la mala
comunicació que existeix entre aquest sector i el nucli urbà. Segon l’EAMG que acompanya el
POUM, el SUD-7 El Fugurull tindria una contribució al dèficit del transport públic de 157.978€ en
un període de 10 anys, corresponent a un 21,9% de la mobilitat potencialtotal del municipi.

•

Vinculat al desenvolupament del sector, es preveu la construcció d’un nou pont per sobre el riu Ter
el qual tindria efectes, principalment, sobre els hàbitats (HIC) del riu Ter, sobretot pel què fa a l’HIC
prioritari de Vernedes i altres boscos de ribera afins (91E0). També, es preveuen impactes sobre
els moviment de terres, així com sobre la fauna, en especial durant el període d’obres.

En relació al consum del sòl:
• En la mesura que sigui possible densificar la superfície edificable i dotar de zones d'espai lliure
comunes que contribueixen a la millora de la permeabilitat del sòl.
En relació a les zones verdes:
•

Mesures de
protecció
ambiental

En un context de globalització on la proliferació de les espècies al·lòctones constitueix un greu
problema ecològic, cal realitzar una correcta planificació dels espais verds i, per això, es recomana
incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic especialista en
biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de vegetació i la seva disposició
per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.
• Establir zones verdes de transició entre el riu i el sector urbanitzat, al voltant de la cerretera B-522
i a la zona nord del SUD-7, amb plantacions de vegetació arbòria i arbustiva autòctona i local, mai
de caràcter bioinvasor, i garantint una estructura naturalitzada, allunyada de tipologies de
plantacions rectilínies.
• Disposar espais oberts entre la vegetació arbòria per afavorir la biodiversitat.
En relació al consum energètic:
• En totes les edificacions de nova construcció s’haurà d’obtenir una qualificació d’eficiència
energètica superior o igual a “B”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el
procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció
com existents. En usos comercials la qualificació haurà de ser “A”.
• A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats
en l’article 6.
• En els habitatges col·lectius els punts d'il·luminació permanents en passadissos, replans
d'escales, porta d'ascensor, cabina d'ascensor, etc., hauran de ser sempre d'alta eficiència
(mínima eficiència 50 lumen/W).
• En zones comunitàries grans o escales caldrà sectoritzar l’encesa.
• En garatges col·lectius, la ventilació mecànica i la il·luminació, estaran temporitzades en relació a
l'obertura de la porta d'accés o a l’encesa de la il·luminació.
• Els aparells d’il·luminació artificial d'espais privats comuns que disposen d'il·luminació natural
han de disposar de sensors de llum i reactàncies capaces d’adaptar la intensitat lluminosa en
funció de la de la llum natural.
• La il·luminació exterior vinculada als edificis haurà de disposar de sistemes automàtics per a la
seva encesa i apagat en funció de la llum natural (incorporat al mateix llum o centralitzat). Tots
els equips d'il·luminació exterior estaran proveïts de pantalles adequades per reflectir la llum
únicament cap al terra.
• Es prioritzaran els sistemes de free-cooling automatitzat en elements i en edificis que requereixin
ventilació mecànica.
• En edificis amb demanda simultània de calor i fred, seran preceptius els sistemes de recuperació
de calor residual.
• No s’admetrà calefacció elèctrica als habitatges permanents si no té un COP mínim de 2,5. En
habitatges permanents només s’admetrà l’electricitat com a energia per a l’escalfament de l’aigua
si actua de suport a una instal·lació solar tèrmica.
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•

•

•
•

Els projectes executius hauran de contemplar una estimació del consum d’energia elèctrica i la
potència requerida per les instal·lacions, i planificar instal·lacions de producció d’energia elèctrica
mitjançant fonts renovables per cobrir al menys el 5% del consum elèctric, i fonts renovables o
cogeneració per cobrir el 80% del consum de calor. Els projectes de nova edificació hauran de
contemplar un estudi de viabilitat tècnica, ambiental i econòmica d’instal·lacions tècniques d’alta
eficiència, especialment:
o Instal·lacions descentralitzades d’abastiment d’energia basada en energia procedent
de fonts renovables
o Cogeneració
o Calefacció o refrigeració urbana o central, en particular si es basa total o parcialment en
energia procedent de fonts renovables
o Bombes de calor d’alta eficiència
Aquesta prescripció afectarà a:
o Instal·lacions de calefacció
o Instal·lacions d’aigua calenta
o Instal·lacions d’aire condicionat
o Grans instal·lacions de ventilació
o Una combinació d’aquestes
La contractació de l’energia elèctrica de la globalitat del sector ha de disposar del certificat de
garantia d’origen 100% renovable.
El Pla Parcial que es formuli en execució de les determinacions del POUM haurà d’incloure un
estudi, degudament motivat, que determini la necessitat o no d’implementar actuacions relatives
al transport públic o de dimensionar la infraestructura existent.

•

Dotar l’àmbit de transport públic i connectors socials que minimitzin la dependència del vehicle
privat. En aquest sentit, caldrà atendre a les mesures que disposi l’Estudi de mobilitat generada
complementari als treballs del POUM.
En relació al consum d’aigua:
•

•

•

•
•

•

En el tractament de l’espai lliure i l’espai públic, establir mesures per minimitzar l’increment de
l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les
superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i
mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).
Les edificacions de parcel·les públiques o privades amb espai verd incorporat, preferiblement
hauran de recollir les aigües pluvials de les teulades i de les cobertes no transitables i, si és el cas,
hauran de preveure els dipòsits per a l’emmagatzematge amb les dimensions necessàries per als
usos als que es destinaria l’aigua (regs i rentats). En aquest sentit, cal tenir en compte la
metodologia descrita a la guia Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya, publicada per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Caldrà incorporar mesures específiques per a l'estalvi d'aigua en piscines públiques i privades de
nova construcció o reforma. Concretament s'han de preveure: elements per cobrir les piscines que
permetin reduir l'evaporació, certificats d'estanquitat emès per un professional qualificat i
construcció d'un got de compensació de doble reixa o canal perimetral que permeti recuperar les
pèrdues laterals.
Les aixetes de lavabos i dutxes dels habitatges i aquelles situades en espais destinats a ús
d’oficina, han de dotar-se de dispositius per a l’estalvi d’aigua.
Amb caràcter obligatori, les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa,
estaran dissenyades per economitzar aigua o disposaran d’un mecanisme economitzador. En
qualsevol cas, per a una pressió de la xarxa d’aigua de 2,5 atmosferes (kg/m 2), tindran un cabal
màxim de 8 l/minut.
Als projectes d’edificació, s’ha de valorar la possibilitat i la idoneïtat de recuperació i regeneració
d’aigües residuals procedents de dutxes i rentamans per al seu ús en cisternes de WC.
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•

Preveure una xarxa de recollida separada d’aigües pluvials i aigües residuals, amb l’objectiu de ser
usades en per a usos que no demandin aigua potable (reg, neteja,...). Els projectes d’edificació
podran valorar la implementació d’una xarxa separativa d’aigües grises.
• El projecte d’enjardinament ha d’incorporar el disseny del sistema de reg i la planificació de les
necessitats de reg (freqüència, horaris de reg, etc.), assegurant així la correcta instal·lació de la
vegetació en els espais lliures i el seu manteniment.
En relació als materials i residus:
• En l’edificació s’hauran de prioritzar l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats,
els quals permeten reduir considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i
optimitzen el cicle de vida de producció del material.
• Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives haurà de
considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida (energia consumida, emprar
productes locals, amb distintiu de qualitat ambiental, utilitzar criteris de durabilitat, etc.)
• Els projectes d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus que es preveu generar,
d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció y gestió dels
residus de construcció i demolició. Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació
de residus (en tipologia i volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió
(d’acord amb la legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels
residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids provinents
del matxuqueig de runa o de residu petri).
• Preveure en el planejament espais necessaris en la urbanització per a la deposició i recollida
selectiva de residus i per a facilitar la gestió posterior (contenidors, espais propis, punts verds,
deixalleries, etc.).
• Incorporar en la normativa de planejament la previsió dins de les noves edificacions dels espais
adequats per realitzar recollida selectiva de residus. Cal preveure un espai fàcilment accessible
que permeti la separació de: envasos, matèria orgànica, vidre, paper i cartró i rebuig.
Mesures específiques per a la previsió del nou pont
• En tant que es tracta d’una infraestructura sobre un entorn d’elevada sensibilitat ambiental com
és el riu Ter, caldrà sotmetre el pla i projecte constructiu a avaluació ambiental tal com disposa la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
• L’avaluació ambiental corresponent haurà de preveure, entre altres, la minimització dels
impactes derivats de la construcció del pont, en especial sobre la vegetació i la fauna associada
al riu Ter, preveient les mesures per a reduir-ne l’afectació i per a la restauració ecològica en
aquells trams que sigui necessàri. També, caldrà plantejar el projecte de manera que requereixi el
mínim moviment de terres possible i la màxima integració paisatgística de la infraestructura.
• L’avaluació ambiental també haurà d’incloure un estudi paisatgístic que determini els impactes
potencials sobre el paisatge i les mesures necessàries per a reduir-ne els efectes a través
d’estratègies de mimetització i/o ocultació.
• Per complir amb els objectius de mobilitat sostenible, es planteja que el nou pont prevegi la
segregació d’usos, prioritzant la mobilitat a peu (vial per a vianants) i en bicicleta (carril bici), en
la línia del què proposa l’Estudi de mobilitat generada annex al POUM.

Compatibilitat
ambiental de la
proposta

Considerem que la urbanització del Fugurull en la seva tipologia i ordenació proposades no integra criteris
de sostenibilitat urbana, en tant que es planteja una urbanització residencial de baixa densitat, molt
propera a l’espai fluvial del riu Ter, d’elevada sensibilitat ambiental.
Això contradiu la necessitat de planificar els nous desenvolupaments urbans de forma compacta entorn les
àrees urbanes existents i obre la porta a nous processos edificatoris extensius al llarg de la carretera B-522,
on s’hi suma la construcció d’un nou pont que creua el Ter per a vehicles i vianants associat al sector.
Aquest model territorial implica un seguit de problemes de caire ecològic i fins i tot social. Primer de tot, pel
consum de sòl que implica, per la mobilitat en l'ús del vehicle privat -augment del parc mòbil i de
contaminació atmosfèrica-, per l’increment en el consum de recursos, etc.
Per tot això, es considera que les previsions d’urbanització del sector tindràn impactes ambientals que cal
esmenar el màxim possible amb les mesures correctores anteriors que s’hauran d’incorporar a la normativa
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del POUM. Tot i això, i malgrat ser una proposta de model urbanístic dispers, no es produeixen afectacions
directes sobre el medi ambient més enllà del consum de sòl i de recursos.
D’altra banda, es considera positiu el fet que la normativa incorpora en el programa de desenvolupament
del sector el seu desenvolupament per fases en funció de la necessitat real.
Idoneïtat
ambiental

Molt alta

Alta

Baixa

Moderada

Molt baixa

DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUD-8

Carretera de Torelló 1

22.267 m2

SUD-9

Carretera de Torelló 2

22.814 m2

Ubicació del sector

Tipologia

SUC

SUNC

SUD

SUND

SNU

Objectius:

Proposta
d’ordenació

•

Facilitar l’obertura del vial perimetral continuació de l’Avinguda de Puigmal que permetrà evitar el
pas de vehicles pessats provinets de la Ronda Nord, per davant d’un ambit residencial urbà (SUD8) i del centre escolar (SUD-9).

•

Destinat bàsicament al comerç no alimentari, de mitjana superfície que té més difícil cabuda dins
la zona urbana actual.

Condicions d’ordenació, edificació i ús:
Superfície SUD-8

Superfície SUD-9

Segons PP

Segons PP

Sistema d’espais lliures

2.672 m

2

2.738 m2

Sistema d’equipaments

1.113 m2

1.141 m2

Sistema viari

Sòl d’aprofitament privat màxim
Edificabilitat bruta comercial

0
2

2

0,55 m st/m s

0
2

2

0,55 m st/m s
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Sostre residencial
Sostre comercial
Sostre per a altres usos

1.113

1.141 m2

12.247 m2

12.548 m2

0

0

A l’article 176 (SUD-8) i 177 (SUD-9) de la normativa del Pla es defineix l’àmbit de desenvolupament
d’aquests dos sectors i s’especifica, en ambdós casos, a l’apartat 5 de condicions de l’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.

•

L’ordenació tindrà especial cura de la façana urbana que limita amb el sòl no urbanitzable, a on
es situaran espais lliures arbrats, per facilitar una correcta visualització i integració paisatgística
del sector des de l’entorn rural.

•

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.

Mapa d’ordenació

Diagnosi ambiental de l’àmbit
Elements d’interès
ambiental
existents

•

Els dos sectors se situen en una zona de sensibilitat ambiental baixa, per la seva condició d’espai
agrícola de baix valor botànic (segons la valoració botànica dels hàbitats agrícoles del SITxell).

•

Tot i això cal tenir en compte el seu valor paisatgístic a dues escales: per una banda per tractar-se
d’un àmbit de transició amb l’entorn no urbanitzat, constituint una zona de façana paisatgística.
I, per altra banda, per tractar-se d’un espai agrícola amb valor paisatgístic i productiu inherent.

167

POUM de Manlleu
Estudi Ambiental Estratègic

•

Les àrees agrícoles proporcionen serveis ecosistèmics d’aprovisionament d’aliments.
Concretament, segons dades del SITxell, els conreus del sector SUD-8 tenen un rendiment mitjà
de 2.086 kg/ha i any.

•

Els ambients agrícoles constitueixen hàbitat per a diverses espècies de la fauna, sobretot ocells,
que hi nidifiquen i que es troben protegits a Catalunya com ara la fredeluga (Vanellus vanellus) o
el capsigrany (Lanius senator). També rèptils com el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus).

Imatges de l’àmbit

Avaluació ambiental de la proposta

Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Afectació a zones d’interès agrícola, reducció de la capacitat d’aprovisionament d’aliments que
ofereix el territori (serveis ecosistèmics).

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.

•

Augment de la mobilitat generada en tant que implica un model de desenvolupament comercial
vinculat de forma principal al vehicle privat i alunyat dels models de ciutat compacta.

En relació a l’edificació:

Mesures de
protecció
ambiental

•

Es prioritzarà l’ús racional del consum del sòl destinat a edificacions, es proposa una tipologia
d’edificació agrupada que permeti l’alliberament de superfície destinada a zones d’espais lliure.

•

El planejament derivat haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que
analitzi amb detall el projecte d’ordenació des del punt de vista paisatgístic.

•

El sector tindrà en compte la integració de criteris compositius adequats adaptats a la localització
del sector en un àmbit d’important façana paisatgística.

•

Es potenciarà la creació d’eixos de connectivitat social per tal de poder connectar els diferents
àmbits del sector a peu i amb mitjans no motoritzats. En el tractament d’aquests eixos haurà
d’emfatitzar la seva integració paisatgística, amb l’objectiu d’adaptar tant la selecció d’espècies
com el seu disseny a l’entorn pel qual discorre cada tram.

•

Es regularà l’aparcament amb l’objectiu d’afavori l’accés al sector de forma prioritària en mitjans
alternatius al vehicle privat motoritzat.

•

En totes les edificacions de nova construcció la qualificació d’eficiència energètica haurà de ser
“A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la
certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com existents.

•

A més de les prescripcions del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, els edificis han d’aconseguir una puntuació
mínima de 10 punts mitjançant la consideració en l’edifici d’alguns dels paràmetres contemplats
en l’article 6.

En relació als espais verds lliures:
•

Retirada prèvia, conservació i reaprofitament de la capa de terra vegetal amb valor agronòmic per
a la seva reutilització en l’enjardinament dels espais lliures.

•

En el tractament de l’espai lliure, establir mesures per minimitzar l’increment de l’escorrentiu
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).
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•

Tractament paisatgístic específic de la façana del sector que limita amb el sòl no urbanitzable. En
concret, es proposa cercar un tractament naturalitzat de les zones verdes del perímetre del sector
en consonància amb l’entorn natural en que es localitzen, per tal de millorar la integració
paisatgística i la transició amb el sòl no urbanitzable.

•

En els espais lliures és fonamental aplicar criteris de sostenibilitat en la implantació de vegetació:
sempre haurà de ser autòctona i provinent de zones pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i
adaptada a les característiques climatològiques i del sòl del lloc.

•

En aquest sentit, es recomana incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura
d’un tècnic especialista en biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de
vegetació i la seva disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.

En relació a l’espai públic:
•

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu
impacte lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors
d’il·luminació associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els
textos normatius vigents en el moment del seu desenvolupament.

•

Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells
d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de protecció
moderada (E3).

•

El disseny de l’espai urbà haurà d’establir mesures tècniques per minimitzar l’increment de
l’escorrentiu superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les
superfícies impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i
mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

•

L’espai públic s’haurà d’adaptar a l’entorn en que es localitza, minimitzant l’artificialització del
mateix a partir de la utilització de materials que permetin una bona integració en l’entorn i una
selecció d’espècies vegetals adaptades a aquest entorn. En aquest sentit, caldrà tenir en compte
l’adaptació d’aquest espai als impactes derivats del canvi climàtic, especialment la intensitat i
freqüència de les onades de calor.
En relació als residus:
• S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la seva correcta
separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents al municipi.

Compatibilitat
ambiental de la
proposta

Idoneïtat
ambiental

Es considera una idoneïtat ambiental moderada en tant que es tracta d’un creixement a la zona de contacte
amb el sòl no urbanitzable i que incrementa l’espai edificat, tot i que se situa en continuïtat amb l’existent.
Tot i això, l’us comercial fomenta un model de desenvolupament urbà allunyat dle model de ciutat compacta
i que pot ser generador de fluxos rellevants de mobilitat en vehicle privat motoritzat. És fonamental el
tractament paisatgístic que es doni a aquest sector en el sentit que caldrà vetllar per la correcta integració
en l’entorn, més tenint en compte la seva condició de “façana urbana” i en trobar-se en un espai planer
sense cobertura arbòria que pugui ocultar els nous volums a construir.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Molt baixa
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DESCRIPCIÓ DEL SECTOR PROPOSAT
Codi, nom i
superfície del
sector

SUND

La Comella

129.340 m2

Ubicació del sector

Tipologia

SUC

SUNC

SUD

SUND

SNU

Objectius:
•

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 d’ordenació, edificació i ús:
Superfície
Sistema viari

Proposta
d’ordenació

Segons PP de delimitació

Sistema d’espais lliures

12.934 m2

Sistema d’equipaments

12.934 m2

Sòl d’aprofitament privat màxim
Edificabilitat
Sostre residencial
Sostre industrial
Sostre per a altres usos

0
Segons PP de delimitació
0
103.472 m2
0

A l’article 179 de la normativa del Pla es defineix s’especifica que serà necessari un programa d’actuació
urbanística, o pla parcial de delimitació per al desenvolupament del sector, sempre que es justifiqui la
necessitat de la delimitació d’aquest sòl, havent-se exhaurit 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.
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Mapa d’ordenació

Diagnosi ambiental de l’àmbit

Elements d’interès
ambiental
existents

•

El sector se situa en una zona de sensibilitat ambiental baixa, per la seva condició d’espai agrícola
de baix valor botànic (segons la valoració botànica dels hàbitats agrícoles del SITxell).

•

Tot i això cal tenir en compte el seu valor paisatgístic a dues escales: per una banda per tractar-se
d’un àmbit de transició amb l’entorn no urbanitzat, constituint una zona de façana paisatgística. I,
per altra banda, per tractar-se d’un espai agrícola amb valor paisatgístic i productiu inherent.

•

Les àrees agrícoles proporcionen serveis ecosistèmics d’aprovisionament d’aliments.
Concretament, segons dades del SITxell, els conreus del sector SUD-2 tenen un rendiment mitjà de
3.233 kg/ha i any.

•

Els ambients agrícoles constitueixen hàbitat per a diverses espècies de la fauna, sobretot ocells,
que hi nidifiquen i que es troben protegits a Catalunya com ara la fredeluga (Vanellus vanellus) o el
capsigrany (Lanius senator). També rèptils com el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus).

•

Se situa parcialment sobre sòl de potencial interès estratègic segons el PTPCC.

Imatges de l’àmbit
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Avaluació ambiental de la proposta

Impactes
previsibles sobre el
medi ambient

•

Pèrdua de sòl agrícola i per tant de servei ecosistèmic d’aprovisionament d’aliments equivalent a
un rendiment mitjà de 3.233 kg/ha i any (segons la cartografia del SITxell).

•

Reducció de la infiltració natural del terreny per la impermeabilització del sòl amb la conseqüent
alteració de les condicions naturals d’escorrentiu.

•

Degradació de l’hàbitat d’espècies faunístiques d’interès.

•

Impacte paisatgístic de les noves ocupacions i artificialització del paisatge.

•

Increment del conusm de recursos derivat dels nous usos industrials.

•

Increment de les emissions a l’atmosfera i de la mobilitat.

En relació al consum del sòl:
•

En la mesura que sigui possible densificar la superfície edificable i dotar l’entorn de l’edificació de
zones verdes comunes que contribueixen a la millora de la permeabilitat del sòl i a la relació amb el
sòl no urbanitzable adjacent a l’àmbit.

En relació a l’edificació:

Mesures de
protecció
ambiental

•

El projecte de les noves edificacions industrials haurà de ser objecte d’un Estudi d’Impacte i
Integració Paisatgística que analitzi amb detall aquest projecte des del punt de vista paisatgístic.

•

Les edificacions tindran en compte, en la seva composició paisatgística la seva exposició visual. Els
cartells o rètols dels establiments industrials s’integraran en façana i evitaran colors disconformes
i, en cas necessari, la il·luminació serà de tipus indirecta.

•

En totes les edificacions de nova construcció d’usos industrials la qualificació d’eficiència
energètica haurà de ser “A”, d’acord al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el
procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis, tant de nova construcció com
existents, tot i que la certificació energètica d’edificis industrials no sigui obligatòria.

•

En tot cas, caldrà preveure mesures d’estalvi i eficiència energètica segons disposa el Pla d'Acció
d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya (2015) i els consells que apunta l’Institut Català
de l’Energia (ICAEN).

•

Fomentar l’enjardinament de les cobertes d’edificació, per tal d’aprofitar la vegetació com a
controlador ambiental passiu però també per la continuïtat del verd en superfície que reforcen.

En relació al consum d’aigua i al sanejament:
•

En les noves edificacions, preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme
economitzador en aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per WCs,...).

•

Preveure elements per a la recollida de l’aigua de pluja dins del propi àmbit per tal d’emprar-la en el
reg de les zones verdes. En cas que les aigües pluvials no siguin suficients per al reg, emprar aigua
a partir d’una xarxa independent de la d’aigua potable (freàtica o depurada).

•

Estudiar la viabilitat d’implantar una la triple xarxa de recollida d’aigües, és a dir, una xarxa per l’aigua
pluvial de les teulades, un altra per les vies rodades (amb separador d’hidrocarburs) i una tercera
per a les aigües residuals.

•

Caldrà que el sector asseguri la correcta gestió de les aigües residuals generades. En cas de no ser
viable la connexió al sistema públic de sanejament, caldrà que el planejament derivat prevegi un
sistema depuratiu propi.

•

En cas que sigui necessari qualsevol abocament, directe o indirecte, a la llera pública, caldrà obtenir
la preceptiva autorització d’abocament de l’administració hidràulica.

En relació als espais verds lliures:
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•

Ubicar la zona verda (sistema d’espais lliures) preferiblement a la zona nord del sector, en contacte
amb el sòl no rubanitzable, concentrant els volums construïts a la part més propera la carretera BV4608.

•

Aplicar criteris de sostenibilitat en la implantació de vegetació: sempre haurà de ser autòctona i
provinent de zones pròximes, mai de caràcter bioinvasor, i adaptat a les característiques
climatològiques i del sòl del lloc.

•

En un context de globalització on la proliferació de les espècies al·lòctones constitueix un greu
problema ecològic, cal realitzar una correcta planificació dels espais verds i, per això, es recomana
incorporar en el desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic especialista en
biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de vegetació i la seva disposició
per aconseguir espais el més naturalitzats possibles.

•

En les actuacions de jardineria s’haurà de donar compliment a les Normes Tècniques de Jardineria
i Paisatgisme (NTJP) per tal de garantir el correcte establiment de la vegetació implantada i la
minimització de les tasques necessàries per al seu manteniment, potenciant la utilització
d’espècies autòctones i, en tot cas, evitant les espècies amb demostrat comportament invasor,
especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits naturals.

•

En el tractament de l’espai lliure, establir mesures per minimitzar l’increment de l’escorrentiu
superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies
impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables i mitjançant
l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats).

En relació a l’espai públic:

Compatibilitat
ambiental de la
proposta

Idoneïtat
ambiental

•

Els desenvolupaments urbans previstos hauran d’integrar criteris de minimització del seu impacte
lluminós, de manera que es garanteixi que, com a mínim, es compleixen els valors d’il·luminació
associats a la zona envers la protecció lluminosa en què s’enquadren, segons els textos normatius
vigents en el moment del seu desenvolupament.

•

Les làmpades i lluminàries que es localitzin al sector han de donar compliment als nivells
d’il·luminació del CTE-DBHE (VEEI) i considerant els criteris establerts per una zona de protecció
moderada (E3).

Si bé es considera positiu el fet que la normativa del POUM condiciona el desenvolupament del sector a la
necessitat real i justificada d’implementar nous usos industrials al municipi, un cop exhaurits els sectors
industrials delimitats, es considera una compatibilitat ambiental baixa en el sentit que es tracta d’un sector
de reserva de superfície industrial significativa, incrementant l’ocpuació del sòl, més tenint en compte que
el POUM ja disposa d’altres sectors urbanitzables delimitats destinats a usos industrials.
A més, el sector es preveu relativament allunyat de la trama urbana pel què es contradiu la necessitat de
planificar els nous desenvolupaments urbans de forma compacta entorn les àrees urbanes existents i obre
la porta a nous processos edificatoris extensius al llarg de la carretera BV-4608.
Aquest model territorial implica un seguit de problemes de caire ecològic i fins i tot social. Primer de tot, pel
consum de sòl que implica, per la mobilitat en l'ús del vehicle privat -augment del parc mòbil i de contaminació
atmosfèrica-, per l’increment en el consum de recursos, etc.
Per tot això, es considera que les previsions d’urbanització del sector tindràn impactes ambientals que cal
esmenar el màxim possible amb les mesures correctores anteriors que s’hauran d’incorporar a la normativa
del POUM.
Molt alta

Alta

Moderada

Baixa

Molt baixa
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5.2.2 MESURES D’APLICACIÓ A TOTS ELS SECTORS DE TRANSFORMACIÓ
Més enllà de les mesures específiques per a cadascun dels sectors de creixement previstos pel
POUM que s’han exposat en les fitxes anteriors, a continuació es recullen mesures ambientals que
són d’aplicació general a qualsevol actuació, activitat o desenvolupament de sectors urbanístics:
•

Implantar una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes.

•

Establir requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis.

•

Facilitar l'escolament superficial de l'aigua de pluja a partir de la utilització de paviments porosos i la
habilitació de franges d'infiltració.

•

Prioritzar un balanç de terres global equilibrat, vetllant per adaptar les noves actuacions a la
topografia de l’àrea afectada, de manera que els possibles moviments de terres puntuals no generin
modificacions del perfil natural del terreny o es creïn obstacles que obstaculitzin el pas de l’aigua en
cas d’escorrentia superficial.

•

En el desenvolupament dels espais verds, públics o privats i les restauracions d’espais afectats, per
assegurar la qualitat del sòl associat als moviments de terres, caldrà preveure el decapatge i
preservació de terra vegetal a ser usada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar i la
possibilitat d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant addició d’adobs minerals i fems
orgànics. A excepció d’aquells en què el sòl estigui contaminat per activitat industrials anteriors.

•

Prioritzar el soterrament progressiu de les noves xarxes de distribució necessàries i incorporar
condicions per a l’adequada integració paisatgística.

•

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament. Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció
i d’excavació que es puguin generar en el desenvolupament de les actuacions d’acord amb la
normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol
de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus.

•

Els espais verds públics s’han d’ordenar prioritàriament amb elements d’urbanització propis per a l’ús
al qual es destinen i que són fonamentalment: arbrat, jardineria i el mobiliari urbà corresponent. Per a
la tria d’aquests elements cal considerar els corresponents criteris de sostenibilitat ambiental:
o

Es potenciarà l’ús de vegetació adaptada a les condicions locals, com a element actiu en
la salut dels ciutadans i com a element rellevant pel confort tèrmic dels espais urbans.
Queden estrictament prohibides les espècies exòtiques amb caràcter invasor.

o

S'establiran sistemes de reg eficients que minimitzin el consum d'aigua: per degoteig
soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en funció del grau
d’humitat mitjançant sensors de pluja i/o d’humitat, de forma que s’economitzi el
consum de recursos naturals i s’afavoreixi la protecció a la biodiversitat. El reg per
aspersió es realitzarà en hores de no afluència del públic.

o

Es maximitzarà la permeabilitat d’aquests terrenys. La superfície permeable serà
sempre superior al 60% del total.

o

S’inclouran elements que permetin espais d’ombra, prioritzant sistemes naturals, com
pèrgoles o similars.
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6

DETERMINACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE
EL MEDI AMBIENT

Un cop realitzada la caracterització ambiental del POUM de Manlleu i la descripció de la proposta
del Pla des de la perspectiva ambiental, es realitza a continuació una caracterització dels
impactes que es preveuen associats al desenvolupament del POUM
Per fer-ho, primerament s’analitzen aquells vectors ambientals sobre els quals el POUM podrà
tenir una incidència positiva o negativa que pugui ser considerada significativa, atenent a la
identificació d’impactes potencials duta a terme en el Document Inicial Estratègic precedent.
Alhora, per a aquells impactes identificats com a significatius, es procedeix a caracteritzar-los en
funció dels qualificatius definits al punt 8 de l’annex VI de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental,
que es consideren extrapolables a l’avaluació ambiental de plans:
Sentit:
•

Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la
població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i els beneficis genèrics
i de les externalitats de l’actuació prevista.

•

Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural,
paisatgístic, de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la
contaminació, de l’erosió o rebliment i altres riscos ambientals en discordança amb
l’estructura ecològico-geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat determinada

Relació:
•

Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.

•

Efecte indirecte: aquell que suposa incidència immediata respecte a la interdependència o,
en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.

•

Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o amb una forma
d’acció individualitzada, sense conseqüències en la inducció de nous efectes, ni en la de la
seva acumulació, ni en la de la seva sinergia.

•

Efecte acumulatiu: aquell que en prolongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor,
incrementa progressivament la seva gravetat, en no tenir mecanismes d’eliminació amb
efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent causant del dany.

•

Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de
diversos agents suposa una incidència ambiental superior que l’efecte suma de les
incidències individuals tingudes en compte aïlladament. Així mateix, s’inclou en aquest tipus
aquell efecte la forma d’acció del qual indueix en el temps a l’aparició d’altres de nous.

Manifestació:
•

Efecte a curt, mitjà o llarg termini: aquell efecte, la incidència del qual pot manifestar-se,
respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en
períodes superiors.

Duració:
•

Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció
predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o
ambientals presents en el lloc.
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•

Efecte temporal: aquell que suposa l’alteració no permanent en el temps, amb un termini
temporal de manifestació que es pot estimar o determinar.

•

Efecte reversible: aquell en el qual l’alteració que suposa pot ser assimilada per l’entorn de
forma mesurable, a mitjà termini, a causa del funcionament dels processos naturals de la
successió ecològica i dels mecanismes d’autodepuració del mitjà.

•

Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat, o la «dificultat extrema», de retornar
a la situació anterior a l’acció que el produeix.

Per a aquells impactes sobre els quals es considera que el Pla no tindrà efectes però que s’ha
considerat adient incloure’ls a la matriu d’impactes, es caracteritzen amb NA (No Afecta).
S’ha de tenir en compte que l’avaluació de l’impacte s’ha realitzat d’acord amb el grau de detall i
concreció de la proposta i en funció de la informació disponible.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

CARACTERITZACIÓ
DE L’IMPACTE
Negatiu

Impermeabilització de sòls

Directe
Curt termini
Permanent

Geomorfologi
a i Geologia

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL
La proposta de planejament preveu el desenvolupament de diferents sectors i actuacions al municipi que
suposaran inevitablement una impermeabilització dels sòls. Amb això caldrà preveure mesures que minimitzin
aquest impacte, si bé cal tenir en compte l’efecte dels nous desenvolupaments previstos sobre el consum de
sòl. En aquest sentit, el nou sòl urbanitzable previst pel POUM suposa un 3,2% del total de la superfície municipal.

Negatiu
Alteració de topografia i moviments
de terres

Directe
Curt termini

Els sectors de desenvolupament previstos es localitzen en terrenys planers, fet pel qual no es preveu una
necessitar rellevant d’alteracions de la topografia i de necessitats de moviments de terres. A més a més, cal
valorar positivament la reconsideració de les previsions de creixement respecte el POUM del 2008.

Permanent
Negatiu
Pèrdua de sòl agrícola

Directe
Mig termini
Permanent

Ocupació
i
consum de sòl

Positiu
Usos
agrícoles
ramaders
rellevants

o

Proliferació d’usos i edificacions
disperses en zones agrícoles

Directe
Curt termini
Permanent
Negatiu

Pèrdua de sòls productius

Directe
Mig termini
Permanent

Pèrdua de superfície forestal
Usos forestals
rellevants

NA
Positiu

Proliferació d’espècies invasores

Directe
Curt termini
Permanent

El POUM es planteja com a línia estratègica la revitalització del teixit agrícola com a àmbit productiu i de negoci,
per la qual cosa serà necessària la regulació dels creixements al voltant de les explotacions actuals, entre
d’altres. No obstant això, els creixements previstos poden suposar la pèrdua d’espais destinats al conreu en les
zones colindants amb l’actual nucli urbà i amb valor productiu.
El POUM orienta la regulació del sòl no urbanitzable cap a un tractament de les zones agrícoles que no permet,
en la majoria dels casos, la construcció de noves edificacions excepte en casos justificats i delimita zones en les
quals s’han de fer aquestes ampliacions, de forma annexa a les construccions existents. A més, la normativa del
sòl no urbanitzable estableix limitacions restrictives als usos en aquests tipus de sòls. També, incorpora la
necessitat d’elaborar un EIIP que tingui en compte els efectes paisatgístics de la inserció de l’edificació en
l’entorn. Per això, es considera que la nova regulació en aquest cas tindrà efectes positius.
Es considera que el POUM podrà permetre el manteniment i potenciació de l’activitat agrícola, conservant aquells
sòls amb valor productiu des del punt de vista agrícola, tot i que els nous creixements generaran una pèrdua de
sòl agrícola de valor productiu que es considera compatible en tant que la superfície de sòl agrícola restant serà
significativa (gairebé el 50% del territori).
Es descarta una afectació sobre les masses forestals en tant que les de major interès es localitzen a la zona nord
del municipi, on no s’hi preveuen àmbits de creixement.
A través del present estudi s’ha inclòs a la normativa del Pla la necessitat de realitzar un correcte tractament de
les zones verdes i espais lliures que, en cas de realitzar plantacions, aquestes es facin amb espècies autòctones
locals i adaptades a les condicions climàtiques del lloc, prohibint en qualsevol cas la plantació d’espècies
exòtiques amb caràcter bioinvasor. Per això, es considera que el Pla té efectes positius sobre aquest vector.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

CARACTERITZACIÓ
DE L’IMPACTE
Negatiu
Directe

Hàbitats
espècies
protegides

i

HIC prioritaris
i no prioritaris

Altres espais de
rellevància
ambiental

Mig termini
Permanent

AIFF

Espais naturals
protegits

Desaparició o degradació de taques
d’HIC prioritaris i no prioritaris

Increment de la pressió antròpica
sobre aquestes àrees

NA
Negatiu

Sòls
de
protecció
especial del
PTPCC

Afectació sobre els sòls de protecció
especial

Espais
rellevància
ambiental a
nivell local

Afectació a la zona humida,
degradació dels hàbitats i molèsties
a la fauna.

Presència
d’àrees amb
riscos
geològics

Risc potencial de fenòmens de
moviments de terres

Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu
Directe
Mig termini
Permanent
NA
Negatiu

Impermeabilització del sòl i alteració
del règim d’escorrenties

Riscos naturals
Existència
d’àrees
d’inundables

Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu

Desenvolupaments urbans en zones
situades en la delimitació de zones
inundables

Directe
Curt termini
Permanent

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL
El sector amb taques d’HIC no prioritaris i prioritaris on el Pla hi pot tenir efectes és el SUD-6 El Dulcet, que afecta
en el seu extrem sud part de l’àmbit del riu Ter corresponent rius amb vores llotoses (HIC 3270) i, amb menor
recobriment, vernedes i altres boscos de ribera (HIC 91E0*). Tot i això, en el treball de camp s’ha pogut comprovar
que en aquest petit àmbit (200 m2 aproximadament) no hi ha presència d’hàbitats de vernedes , trobant-se
l’hàbitat interromput pel pas del passeig del ter i l’entrada del canal provinent de la resclosa de la Teula, pel què
no es detecten afectacions rellevants sobre aquests hàbitats.
Per altra banda, cal fer esment que el POUM preveu la construcció d’un pont que creui el riu Ter a l’alçada del SUD7 El Fugurull, el qual es preveu que tingui efectes sobre els HIC del riu. En la fitxa d’avaluació ambiental del sector
es proposen mesures per a orientar la reducció de l’impacte associat a aquesta nova infraestructura.
Tenint en compte la ubicació de l’AIFF, es considera que el Pla no tindrà efectes negatius significatius sobre les
espècies per les quals es designa.
El Pla es coherent amb la delimitació de sòls de protecció especial que estableix el PTPCC i, per tant, no se’n
preveu una afectació directa. A més, en la regulació del sòl no urbanitzable es tenen en compte les categories de
protecció que estableix el PTPCC i se’n fa una regulació normativa plenament adaptada a les determinacions del
planejament territorial, fet que es considera positiu.
La proposta d’avanç del POUM no tindrà efectes sobre aquests espai, atenent que no es sobreposen amb les
àrees on es preveuen els creixements. Tan sols s’afecta la zona de La Devesa amb la previsió de
desenvolupament d’un PEU per a establir-hi un parc urbà. Això es considera positiu sempre que es desenvolupi
atenent als criteris de potenciació de la biodiversitat autòctona i de sostenibilitat que es proposen en aquest
EAE.
L’estudi de riscos geològics identifica aquestes àrees, si bé les zones de creixement previstes no hi tindran
efectes.
La proposta del Pla suposa una racionalització del sòl per a creixements residencials, de manera que es produeix
una menor impermeabilització del sòl i alternació del règim d’escorrentia. Tot i això, els nous desenvolupaments
urbans implicaran un increment dels sòls impermeables. A més en l’avaluació ambiental de cadascun dels
sectors de desenvolupament, el present EAE proposa mesures per a l’increment de la permeabilitat del sòl i la
reducció de les escorrenties que es puguin produir conseqüentment.
Per l’especial incidència d’aquest risc al municipi el Pla incorpora un estudi d’inundabilitat de tot el municipi.
Addicionalment i en anys anteriors, també s’han desenvolupat per iniciativa privada estudis específics de
sectors inundables objectes de transformació. El present EAE analitza les zones que es desenvolupen sobre
zones inundables i proposa mesures per a reduir el risc. Amb tot, es considera que el POUM resol de forma
satisfactòria el risc d’inundació que li és inherent.
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL

IMPACTES POTENCIALS

Increment del risc d’incendi a partir
de les infraestructures de mobilitat
i/o energètiques previstes

CARACTERITZACIÓ
DE L’IMPACTE

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL

NA

En relació amb el risc d’incendi forestal, cal dir que Manlleu no està classificat com a municipi d’alt risc d’incendi
forestal ni s’inclou dins de cap perímetre de protecció prioritària. A partir del mapa de perill bàsic d’incendi
forestal s’ha constatat que el municipi presenta gairebé exclusivament risc baix d’incendi forestal. La normativa
del Pla inclou en la regulació d’usos, activitats i edificacions, les mesures necessàries per complir amb la
normativa de prevenció contra incendis. Tot i això, es considera que el Pla no té efectes rellevants sobre el risc
d’incendi.

Risc d’incendi
Positiu
Abandonament d’activitat agrícola i
corresponent augment del risc
d’incendi

Directe
Curt termini

Tenint en compte que el Pla posa en valor i permet preservar l’activitat agrícola de la plana manlleuenca, es
considera que es manté aquesta activitat i es descarta una afectació sobre el risc d’incendi com a conseqüència
del seu abandonament.

Permanent

Superfic
ials

Cursos
i
qualitat de les
aigües
superficials

Afectacions a la qualitat de les
aigües superficials

Afectacions sobre els ecosistemes
de ribera

Negatiu
Directe
Curt termini
Permanent

Els usos previstos pel POUM no tindran efectes significatius sobre les condicions dels cursos superficials, ni de
les aigües subterrànies presents a l’entorn, més si s’apliquen les mesures de protecció ambiental que s’indiquen
per a cadascun dels sector de desenvolupament previstos i que s’expliciten en l’apartat 5.2 d’aquest EAE.
Pel què fa als ecosistemes de ribera, els sectors proposats no hi tindran efectes significatius. Tan sols destaca
el SUD-6 per la seva afectació a un HIC en 200m2 aproximadament, però que com s’ha esmentat anteriorment en
el treball de camp s’ha pogut comprovar que en aquest petit àmbit no hi ha presència de vernedes , trobant-se
l’hàbitat interromput pel pas del passeig del ter i l’entrada del canal provinent de la resclosa de la Teula. Tot i això,
per al sector es proposen mesures correctores encaminades a la recuperació parcial de l’hàbitat.

Cicle de l’aigua

Negatiu
Aqüífers
protegits

Pressió sobre la capacitat de l’aqüífer

Directe
Mig termini

El POUM suposa creixements que innegablement suposaran un increment dels consums d’aigua tal com
s’exposa en el següent apartat 6.1. aquest fet suposarà un increment de la pressió sobre l’aqüífer, tot i que la
massa d’aigua no està legalment protegida.

Permanent
Subterrà
- nies

Positiu
Qualitat en
aigües
subterrànies

Risc de contaminació de l’aqüífer

Directe
Curt termini
Permanent
Negatiu

Instal·la
-cions

Abastament

Augment de les necessitats
d’abastament i pressió sobre els
sistemes existents

Directe
Mig termini
Permanent

Tenint en compte que Manlleu és un municipi declarat com a zona vulnerable segons el Decret 283/1998, de 21
d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries, cal posar èmfasi en la vulnerabilitat de les aigües subterrànies enfront l’activitat ramadera, molt estesa
al municipi i a la comarca. Per això, es valora positivament que la regulació del SNU incorpora, en el seu article
183, la no admissió de noves explotacions ramaderes de porcí, boví o avícoles per raons de contaminació de les
aigües subterrànies. D’altra banda, els usos previstos pel POUM no alteren les condicions dels cursos
superficials, ni de les aigües subterrànies presents a l’entorn.
El POUM suposa creixements que innegablement suposaran un increment dels consums d’aigua i per tant de les
necessitats d’abastament i sanejament. Per això, en el present EAE es proposen mesures de reducció del
consum d’aigua. Pel què fa a l’abastament i segons determina el POUM i el Pla Director, no existeixen problemes
d’abastament sobretot des que s’ha realitzat la nova connexió a l’ETAP d’Osona sud. En qualsevol cas, es
considera necessari disposar d’un certificat emès per l’empresa subministradora.
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CARACTERITZACIÓ
DE L’IMPACTE
Negatiu
Directe

Sanejament

Augment de la pressió sobre
sistemes existents de sanejament

Mig termini
Permanent
Negatiu

Qualitat
l’aire

de

Impacte derivat de la mobilitat
generada
amb
els
desenvolupaments del Pla, tant en
generació de GEH com de
contaminants locals

Mig termini
Permanent

Impacte derivat de les emissions de
GEH associats als requeriments
energètics de l’edificació i la
urbanització

Ambient
atmosfèric

Directe

Negatiu
Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu

Contaminació
acústica

Augment de l’impacte acústic derivat
de la nova mobilitat

Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu

Zones
sensibles de
contaminació
lluminosa

Impacte sobre les zones més
sensibles pel seu valor ambiental

Elements
d’interès
patrimonial

Possible afectació a la qualitat i
conservació d’aquests elements

Directe
Mig termini
Permanent

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL
Atenent als càlculs estimatius de l’apartat 6.1 i als efectuats en la memòria del POUM, el sistema actual de
sanejament d’aigües residuals de Manlleu permet assumir la demanda futura en quant a tractament d’aigües
residuals. Tot i això, el POUM proposa en les millores del planejament la previsió de sistemes separatius per a la
recollida d’aigües pluvials que redueixin el risc de saturació de la xarxa de clavegueram, sobretot la dels costat
del canal, per evitar abocaments al riu Ter en cas d’avingudes.
En qualsevol cas, caldrà disposar d’un certificat emès per l’empresa gestora de la Depuradora de Manlleu, en
aquest cas Depuradores Osona S.L. gestionada pel Consell Comarcal d’Osona, en els nous desenvolupaments
previstos.
En general, el fet de preveure un model de creixement de caràcter compacte i continu, en referència als nous
desenvolupaments, permeten reduir l’impacte de la mobilitat generada respecte al planejament vigent. Tot i això,
els desenvolupaments industrials, comercials i residencials de baixa densitat previstos tindran un impacte
significatiu sobre la mobilitat generada i la generació de GEH. Així, segons s’exposa a l’apartat 6.1.5, l’increment
de les emissions generades pel POUM derivaran de la mobilitat generada pels nous creixements previstos (91,7%
de l’increment total). En aquest punt, cal posar especial èmfasi en els sectors comercials i industrials previstos,
els quals impliquen un increment significatiu de la mobilitat de transport de mercaderies i les emissions de GEH
que se’n deriven.
El Pla incorpora a la normativa unes indicacions bàsiques per promoure models d’urbanització i de construcció
que contribueixin a reduir els consums energètics i promoguin l’estalvi i el reciclatge. A més, el present EAE
proposa mesures d’estalvi energètic en els nous desenvolupaments previstos i que s’han incorporat en la
normativa del POUM. Segons els càlculs estimatius realitzats a l’apartat 6.1, l’impacte de les emissions de GEH
derivades dels consums energètics residencials suposa un 8,3% del total d’emissions generades pel POUM.
En tant que els nous desenvolupaments previstos pel POUM duen associat un increment de la mobilitat
generada, l’EAMG complementari als treballs del POUM planteja mètodes i mesures per a fer la mobilitat més
sostenible. Això és, potenciació del transport col·lectiu enfront el transport privat i foment de l’ús de la bicicleta
amb l’habilitació de carrils bici. Això, sumat a la previsió de noves infraestructures viàries externes al nucli urbà
per a reduir el trànsit interior, asseguren una disminució de la contaminació acústica a la ciutat.
El fet de plantejar els creixements en continuïtat amb la trama urbana existent fa preveure un impacte lleu
derivat de la contaminació lluminosa. A més, cal tenir en compte que, a priori, no es preveuen actuacions amb
impacte sobre el medi nocturn en zones d’elevada sensibilitat. No obstant això, i tenint en compte que es
realitzaran desenvolupaments industrials i residencials amb impactes associats, l’EAE proposa mesures per a
la protecció contra la contaminació lumínica que s’incorporen a la normativa del Pla i que cal tenir especialment
en compte a les zones de protecció alta (E2).

Positiu
Paisatge
patrimoni

i

Directe
Mig termini

Tenint en compte que el Pla incorpora el Catàleg de béns a protegir, es descarta una afectació sobre la qualitat i
la conservació dels elements d’interès patrimonial.

Permanent
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CARACTERITZACIÓ
DE L’IMPACTE
Positiu

Eixos
rellevants de
connectivitat
social

Directe
Alteració o fragmentació dels eixos
de connectivitat social existents

Mig termini
Permanent

Elements
paisatgístics
rellevants

Impacte paisatgístic de les noves
ocupacions i l’artificialització del
mateix
Alteració
de
les
façanes
paisatgístiques (límits urbans, vies
de comunicació..)

Negatiu
Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu

Augment dels consums energètics
associats a la mobilitat generada
Energia

Eficiència
energètica en
edificis
i
urbanització

Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu

Augment del consum energètic dels
desenvolupaments previstos

Directe
Mig termini
Permanent

Residus de la construcció

Residus i materials

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL
La proposta del Pla proposa una ordenació de la xarxa de camins, fet que permet reforçar l’accés des de l’àrea
urbana a l’entorn natural. En destaca la proposta d’una anella verda que ressegueix tot l’entorn urbanitzat i que
es permet connectar amb la xarxa de camins existent.
Tot i això, cal tenir en compte la previsió de construcció d’un nou pont sobre el riu Ter, des del sector SUD-7 El
Fugurull fins a la zona esportiva municipal, que per una banda permetria una millora de la connectivitat socials
però que per altra banda duu implícits una sèrie d’impactes paisatgístics que caldria esmenar amb un estudi
paisatgístic.
Pel que fa als nous creixements previstos, aquests comportaran inevitablement l’artificialització d’una part de
superfície sobretot important en el cas de les façanes urbanes en contacte amb el sòl no urbanitzable. Tot i això,
el present EAE proposa mesures paisatgístiques per millorar la integració dels nous creixements i una transició
adequada entre aquestes àrees i el sòl no urbanitzable colindant, que s’inclouen a la normativa del POUM.
També és destacable que la regulació del SNU 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 en aquest tipus de sòl. Pel què fa al nou pont que es preveu construir sobre el Ter, caldria aplicar
mesures efectives de minimització de l’impacte paisatgístic en cas que s’acabi desenvolupant.
Tal i com ja s’ha apuntat anteriorment, el model de creixement previst permet reduir l’impacte de la mobilitat
generada respecte al planejament vigent. Tot i això, els desenvolupaments industrials, comercials i residencials
de baixa densitat previstos tenen un impacte significatiu sobre la mobilitat generada i la generació de GEH, fet
que suposaran un 91,7% de l’increment total d’emissions.
Tot i que l’increment del consum energètic serà inevitable, el Pla incorpora a la normativa mesures de reducció
dels consums energètics en els edificis i en la urbanització dels sectors de desenvolupament previstos.
Alhora, el model urbà previst, més moderat respecte al planejament vigent, suposarà unes menors necessitats
energètiques. No obstant, cal posar en relleu el fet que una part de les previsions de creixement residencial són
principalment de tipologia ciutat-jardí (SUD-7 El Fugurull), la qual comporta majors impactes ambientals que
d’altres tipologies edificatòries.

Negatiu
Directe

Utilització de materials per a
l’edificació i urbanització

Mig termini

Afectació a la ràtio de generació de
residus per càpita

Negatiu

Pressió sobre els sistemes de
recollida i gestió

Mig termini

Igualment, el model de creixement moderat previst permet preveure la menor incidència d’aquest impacte. Tot i
així s’inclouen a la normativa del Pla mesures per a la reducció d’aquest impacte associat als nous processos
edificatoris.

Temporal

Directe
Permanent

Es preveu un increment de la generació de residus per càpita, a resultes dels nous desenvolupaments previstos
i, en conseqüència, cal preveure una major pressió sobre els sistemes existents per a la seva recollida i gestió.
Segons els càlculs estimatius realitzats a l’apartat 6.1, l’increment en la generació de residus suposaria un 6,7%
respecte el total del municipi actualment.
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Positiu
Directe

Efectes sobre la població dels
municipis i l’entorn pròxim

Mig termini
Permanent
Positiu

Efectes sobre l’economia dels
municipis, l’entorn pròxim i la
comarca

Directe
Mig termini
Permanent
Positiu

Medi Socioeconòmic

Efectes sobre el mercat de treball
dels municipis, l’entorn pròxim i la
comarca on està ubicada

Directe
Mig termini
Permanent

El Pla incorpora tot un seguit de criteris d’impuls a l’economia local (reordenació de la zona industrial, millora de
les condicions de l’activitat comercial i de serveis, ordenació de l’activitat agrícola, etc.) que fan preveure el seu
manteniment i la seva potenciació i, per tant, previsiblement donaran lloc a un impacte positiu sobre el medi
socioeconòmic de Manlleu.

Positiu
Efectes sobre els recursos i l’activitat
econòmica

Directe
Mig termini
Permanent
Positiu

Efectes sobre
equipaments

els

serveis

i

Directe
Mig termini
Permanent
Positiu

Planejament urbanístic

Incompatibilitats o incoherències
amb el planejament vigent o amb
altres instruments d’ordenació

Directe
Mig termini
Permanent
Negatiu

Canvi climàtic

Efectes
derivats del
canvi climàtic

Riscos derivats dels impactes
previstos

Directe
Mig termini
Permanent

El Pla suposa una revisió del PGOU vigent i del POUM del 2008, permetent la seva adequació a la legislació
urbanística i sectorial esdevinguda des de la seva aprovació i donant resposta a la sentència judicial que el va
declarar nul, en tant que incorpora l’estudi d’inundabilitat requerit. Per tant, en aquesta nova proposta
s’esmenen les incompatibilitats o incoherències anteriors.
El POUM incorpora mesures d’adaptació de manera transversal en diferents propostes i apartats. Cal destacar
específicament la regulació que es fa del sòl sotmès a riscos naturals, com la inundabilitat, que previsiblement
poden comportar conseqüències rellevants en un escenari futur del canvi climàtic. A banda, el POUM incorpora
en la seva normativa mesures específiques (sobre consum d’aigua, consum d’energia, generació de residus, etc)
en les que queda recollida la mitigació al CC i altres mesures referents als espais lliures que fan referència a
mecanismes d’adaptació als efectes derivats del canvi climàtic.
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6.1 INCIDÈNCIA SOBRE EL CONSUM DE RECURSOS, LA GENERACIÓ
DE RESIDUS I LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
Aquest apartat pretén avaluar de manera quantitativa la incidència que tindran els àmbits de
desenvolupament del POUM sobre els principals vectors ambientals analitzats: cicle de l’aigua,
energia i residus.
Tot i així, cal tenir en compte que l‘anàlisi que es realitza a continuació és merament estimatiu i
les dades que es donen només serveixen per definir a grans trets la situació que haurà de preveure
l’organisme competent. Així mateix, les estimacions es realitzen només pels sectors
urbanitzables ja que són els sectors sobre els quals el POUM fa un previsió d’habitatges i cessions
per a sistemes.
A continuació es recullen les dades emprades per als càlculs que componen els subapartats que
segueixen:
Taula 19. Dades urbanístiques dels sectors considerats per als càlculs de consums
NOM

SUPERF.
TOTAL

SOSTRE
COMERCIAL

SOSTRE
INDUSTRIAL

SUD-1

El Mas

120.730

0

0

0

84.511

18.110

6.037

SUD-2

Avinguda
Pirineus

46.954

16.434

117

0

0

5.634

4.695

SUD-3

El Serrallo

58.850

20.598

118

0

0

9.416

3.531

SUD-4

Albert de Benet

30.680

10.738

61

0

0

3.682

3.068

SUD-5

Ronda Oest

24.640

0

0

8.624

0

3.942

1.971

SUD-6

Mas El Dulcet

80.572

0

0

0

40.286

12.086

4.029

SUD-7

El Fugurull

67.432

16.858

94

1.349

0

56.185

41.816

SUD-8

Ctra. Torelló 1

22.267

1.113

0

12.247

0

2.672

1.113

SUD-9

Ctra. Torelló 2

22.814

1.141

0

12.548

0

2.738

1.141

SUND

El Fugurull

73.524

19.851

103

0

0

11.029

3.676

SUND

Industrial La
Comella

129340

0

0

0

103.472

12.934

12.934

CODI

SOSTRE
RESIDENCIAL

NÚM.
HAB.

ESPAIS
LLIURES

EQUIP.

Font: Equip redactor

Per a fer els càlculs, es considera una mitjana de 2,72 habitants per habitatge principal, segons
dades de l’IDESCAT (any 2017) de població i habitatges principals totals.

6.1.1 ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Per l’estimació del consum d’aigua potable es tenen en compte les següents aproximacions
(INCASOL i ACA):
•

Ús residencial (tipologia unifamiliar): 200 l/habitant/dia

•

Ús residencial (tipologia semicompacta): 160 l/habitant/dia

•

Ús industrial general: 280 l/habitant eq./dia (Equivalència: 150 habitants/ha neta)

•

Ús comercial: 0,3 l/s/dia
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•

Espais lliures: 0,1 l/s/dia

•

Equipaments: 0,3 l/s/dia

•

10% pèrdues o incontrolats

Així doncs, segons les previsions del POUM de Manlleu, s’estimen les següents necessitats
d’abastament d’aigua associades als usos previstos (en m3/any):
Taula 20. Estimacions de consum d'aigua d'abastament (m3/any) per sectors
Ús principal

Consum ús
principal

Consum
espais
lliures

Consum
equipaments

Pèrdues

Consum
total

SUD-1 El Mas

Ind

129.555,36

5.711,17

5.711,48

14.097,80

155.076

SUD-2 Avinguda Pirineus

Res

18.585,22

1.776,74

4.441,85

2.480,38

27.284

SUD-3 El Serrallo

Res

18.744,06

2.969,43

3.340,61

2.505,41

27.560

SUD-4 Albert de Benet

Res

9.689,73

1.161,16

2.902,57

1.375,35

15.129

Comercial

8.158,99

1.243,15

1.864,72

1.126,69

12.394

Ind

61.758,44

3.811,44

3.811,76

6.938,16

76.320

SUD-7 El Fugurull

Res /Com

19.940,90

17.718,50

39.561,28

7.722,07

84.943

SUD-8 Ctra. Torelló 1

Comercial

11.586,50

842,65

1.053,32

1.348,25

14.831

SUD-9 Ctra. Torelló 2

Comercial

11.871,13

863,35

1.079,19

1.381,37

15.195

SUND El Fugurull

Res

20.451,68

3.478,11

3.477,79

2.740,76

30.148

SUND Ind. La Comella

Ind

158.622,58

4.078,87

12.236,60

17.493,80

192.432

TOTAL

458.879

CODI

NOM

SUD-5 Ronda Oest
SUD-6 Mas El Dulcet

Font: Lavola a partir de les dades de l’equip redactor

Per tant, els sectors sobre els quals es preveu un major increment en el consum d’aigua són el
SUND Industrial La Comella, amb un 41,9% de l’increment total, seguit del SUD1 El Mas de tipologia
industrial, amb un 33,8% de l’augment total del consum d’aigua.
Si analitzem els consums d’aigua del municipi (m3/any) durant els darrers anys, es constata que
hi ha hagut certa fluctuació, amb una lleugera tendència a l’increment del consum en els anys
més recents. Respecte al darrer any de què es disposen dades de consum completes (2017), la
totalitat de creixements previstos en el POUM analitzat suposarien un increment de més del
41,6% del consum actual.
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Figura 17. Evolució del consum d'aigua 2010-2017 (m3/any)
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Font: Lavola a partir de les dades de l’ACA

Cal destacar que el 92% del nou volum d’aigua d’abastament requerida s’associa als creixements
de tipologia industrial, els quals es preveu que s’executin, en el cas del SUD1 i SUD6, dins del
primer sexenni de l’agenda del POUM, mentre que en el cas del SUND La Comella, que implica el
major impacte, el POUM preveu el seu desenvolupament un cop s’hagin exhaurit els sectors
industrials delimitats i de forma degudament justificada a través del corresponent PP de
delimitació.
Per la seva banda, els creixements residencials suposen un increment del consum d’aigua
d’abastament del 40%, fet pel qual en les corresponents fitxes del present EAE, s’han contemplat
mesures de protecció ambiental específicament enfocades a l’estalvi d’aigua.
En relació amb aquest elevat percentatge, és important tenir en compte que les dades calculades
són merament orientatives i la seva precisió resta molt condicionada als processos consumidors
d’aigua que s’hi puguin donar. En aquest sentit, a l’apartat 6.9.1.4 de la memòria del POUM
s’efectua un càlcul de les necessitats d’abastament futures de les previsions del Pla.
En aquest sentit, cal fer esment que L’Ajuntament de Manlleu disposa de un Pla Director del
sistema d’abastament i sanejament del municipi, que segons exposa la memòria del POUM la
xarxa de subministrament d’aigua potable funciona correctament, sobretot després que s’hagi
substituït l’antiga connexió a l’ETAP de Manlleu per la nova connexió a l’ETAP d’Osona Sud.
Ans això, el POUM proposa intervencions per a millorar el sistema de subministrament de l’aigua
encaminades a:
•

Solucionar els problemes de la xarxa d’aigua en baixa del casc antic.

•

Substituir les canonades existents, de fibrociment, cada vegada que es pavimenti un carrer
nou, per noves canonades de polietilè.

Tot i això, es considera necessari disposar d’un certificat emès per l’empresa subministradora, en
aquest cas SOREA, per al desenvolupament dels nous sectors previstos.

6.1.2 SANEJAMENT
Pel càlcul de les necessitats de sanejament, en els usos residencials, industrials i de cessions per
a equipaments, s’ha considerat el consum d’aigua definit a l’apartat anterior. La dotació d’espais
lliures no es considera en tant que és destinada al reg i, per tant, implica que aquesta part del
cabal abastat no tingui com a destí final el sistema de sanejament.
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Amb això, s’estima el següent volum d’aigua a tractar en el sistema de sanejament:
Taula 21. Estimacions de generació d’aigües residuals (m3/any) per sectors
Ús principal

Generació ús
principal

Generació
equipaments

Generació
total

El Mas

Ind

129.555,36

5.711,48

135.267

SUD-2

Avinguda Pirineus

Res

18.585,22

4.441,85

23.027

SUD-3

El Serrallo

Res

18.744,06

3.340,61

22.085

SUD-4

Albert de Benet

Res

9.689,73

2.902,57

12.592

SUD-5

Ronda Oest

Com

8.158,99

1.864,72

10.024

SUD-6

Mas El Dulcet

Ind

61.758,44

3.811,76

65.570

SUD-7

El Fugurull

Res/Com

19.940,90

39.561,28

59.502

SUD-8

Ctra. Torelló 1

Comercial

11.586,50

1.053,32

12.640

SUD-9

Ctra. Torelló 2

Comercial

11.871,13

1.079,19

12.950

SUND

El Fugurull

Res

20.451,68

3.477,79

23.929

SUND

Ind. La Comella

Ind

158.622,58

12.236,60

170.859

TOTAL

377.587

CODI

NOM

SUD-1

Font: Lavola a partir de les dades de l’equip redactor

Atenent als càlculs estimatius anteriors, es considera que el sistema actual de sanejament
d’aigües residuals de Manlleu permet assumir la demanda futura en quant a tractament d’aigües
residuals generades pels futurs creixements considerats al POUM. L’EDAR, ampliada l’any 2010,
té un cabal de disseny de 14.400 m3/dia, de manera que la nova demanda de sanejament és
assumible per aquest.
En aquest punt cal esmentar que el POUM de Manlleu realitza, en l’apartat 6.9.2 de la seva
memòria, un estudi de les necessitats de sanejament futures en un escenari de màxima ocupació.
Així doncs, segons el 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, lleugerament
superior al càlcul realitzat en aquest EAE.
Així mateix, cal fer esment que el Pla Director del sistema d’abastament i sanejament del municipi
exposa que existeixen 4 sectors que aboquen les aigües residuals directament al riu Ter, i que 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.

També segons el Pla Director, no es té constància de problemes de capacitat en el sistema de
recollida d’aigües residuals, si bé existeix una problemàtica de manca de capacitat dels col·lectors
per assumir grans avingudes sumada al fet que en ells també hi circulin aigües residuals, amb els
conseqüents abocaments d’aigües residuals al riu Ter en aquests episodis. A més, el Pla Director
exposa que no es destaquen problemes remarcables en el sistema d’aigües pluvials per la
pluviometria habitual a la zona.
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Per tot això, el POUM proposa, en l’apartat 6.9.2 de la memòria, intervencions necessàries per
millorar el sistema de sanejament encaminades a:
•

Redactar el Pla director per la connexió a l’EDAR (Gelabert) dels sectors que actualment aboquen
al riu Ter.
•

La construcció de dipòsits de retenció d’aigües plujanes, tal com proposa el Pla Director, per
evitar que les aigües residuals en temps de pluja s’aboquin al canal industrial.

En aquest sentit, el present EAE proposa per a tots els sectors de desenvolupament previstos
(tant industrials com residencials) la definició d’una xarxa separativa de recollida d’aigües
pluvials que permeti reduir la pressió sobre el sistema de tractament d’aigües residuals i
reaprofitar les aigües pluvials per a altres usos com el reg.
En qualsevol cas, es considera necessari disposar d’un certificat emès per l’empresa gestora de
la Depuradora de Manlleu, en aquest cas Depuradores Osona S.L. gestionada pel Consell Comarcal
d’Osona.

6.1.3 POTÈNCIA ELÈCTRICA
Pel càlcul de la potència elèctrica necessària, a grans trets s’estimaria multiplicant una potència
mitja per la superfície del sector, tenint en compte les següents especificacions (INCASOL):
•
•
•
•

Habitatge unifamiliar: 5,75 kW/UT (es considera que hi haurà accés a subministrament de
gas)
Altres usos (inclou industrial genèric): 0,2 kW/m 2
Espais lliures: 0,002 kW/m2
Equipaments: 0,1 kW/m2

A partir de les dades de nous habitatges, altres usos i les superfícies de zones verdes i
equipaments previstos, es calculen les següents dades de potència elèctrica necessària:
Taula 22. Estimacions potència necessària (kW) per usos
kW usos
residencials

kW usos
comercials

kW usos
industrials

kW
equipaments

kW espais
lliures

Total kW

3.514,40

3.476,76

45.653,80

8.401,11

240,17

61.322,92

5,73%

5,67%

74,45%

13,7%

0,45%

100%

Font: Lavola a partir de les dades de l’equip redactor

Per tant, com s’extreu de la taula anterior, els usos industrials suposaran un 74,45% del total de la
nova potència elèctrica necessària, seguit de lluny pel sistema d’equipaments (13,7%). En relació
amb aquest elevat percentatge, és important tenir en compte que el POUM no detalla la naturalesa
de les activitats industrials que s’implantaran en aquests sectors, de manera que les dades
calculades són merament orientatives i la seva precisió resta molt condicionada als processos
consumidors d’energia que s’hi puguin donar.

6.1.4 GENERACIÓ DE RESIDUS URBANS
L’estimació de la generació de residus sòlids urbans (RSU) provinent del desenvolupament dels
sectors de creixement es calcula a partir de les darreres estadístiques disponibles a l’Agència de
Residus de Catalunya (any 2016). Segons aquestes dades, la generació de residus municipal
mitjana és de 420 kg/habitant/any. Queden fora d’aquesta estimació, els residus generats als
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sectors de tipologia industrial o estrictament comercial, en tant que no es pot preveure una ràtio
mitjana sinó que depèn intrínsecament de la tipologia d’activitat que es desenvolupi. Amb tot,
s’estima un generació de residus sòlids urbans pels creixements previstos:
Taula 23. Estimacions de generació de residus municipals (kg/any) per sectors residencials
CODI

NOM

Ús principal

Habitants equivalents Generació de residus

SUD-1

El Mas

Ind

-

-

SUD-2

Avinguda Pirineus

Res

318,24

133.660,80

SUD-3

El Serrallo

Res

320,96

134.803,20

SUD-4

Albert de Benet

Res

165,92

69.686,40

SUD-5

Ronda Oest

Com

-

-

SUD-6

Mas El Dulcet

Ind

-

-

SUD-7

El Fugurull

Res/Com

255,68

107.385,60

SUD-8

Ctra. Torelló 1

Com

-

-

SUD-9

Ctra. Torelló 2

Com

-

-

SUND

El Fugurull

Res

280,16

117.667,20

SUND

La Comella

Ind

-

-

TOTAL

563.203,2

Font: Lavola a partir de les dades de l’equip redactor

Si tenim en compte les dades de generació de RSU de l’Agència Catalana de Residus per al 2017,
Manlleu genera en total 8.404,13 tones de RSU anualment. Per tant, l’increment en la generació
de residus dels sectors de desenvolupament previstos suposaria un increment del 6,7% respecte
el total del municipi.

6.1.5 EMISSIONS DE GEH
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) s’ha fet un càlcul a partir de l’Eina
per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic publicada pel
Departament de Territori i sostenibilitat al desembre de 2017.
A partir de les dades disponibles, es calculen les emissions que es preveu generin els nous
desenvolupaments previstos pel POUM. En aquest sentit, s’han calculat les dades prenent en
consideració els sectors de sòl urbanitzable i aquells sectors de desenvolupament en sòl urbà que
preveuen desenvolupaments industrials, de serveis o residencials de nova implantació. Tenint en
compte el grau de detall de les dades disponibles, s’han calculat els valors corresponents a
l’alternativa seleccionada. Per a la resta d’alternatives no s’ha pogut efectuar el càlcul, en tant que
el grau de detall de les dades no ha permès introduir totes les dades necessàries per completar
l’eina.
Un cop efectuat aquest càlcul, s’obtenen pel desenvolupament dels creixements previstos pel
POUM els següents valors d’increment de les emissions de GEH:
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Taula 24. Emissions de GEH dels nous desenvolupaments
EMISSIONS TOTALS
(TCO2/ANY)

EMISISONS PER CÀPITA
(KGCO2/HAB-ANY)

PERCENTATGE

Mobilitat generada

15.423

1.037

91,7%

Consums energètics usos residencials

1.402

94

8,3%

Consums energètics cicle de l'aigua

0

0

0,00%

TOTAL

16.825

1.131

100.0%

Font: Lavola a partir de dades equip redactor i eina del càlcul de DTES

Per tant, tal com es pot comprovar, el principal percentatge d’emissions generades pel POUM
derivaran de la mobilitat generada pels nous creixements previstos. Tenint en compte les dades
de creixement poblacional previstes pel POUM (realitzades a partir de la previsió de nous
habitatges) les emissions totals per habitant del municipi es situarien en els 6.013 kg
CO2/hab/any, produint-se per tant una lleu disminució respecte als valors actuals (en referència a
la càrrega per habitant), els quals situen la dada en uns 6.090 kg CO2/hab/any.

6.2 EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DE LA MOBILITAT GENERADA
La mobilitat generada pel nou POUM es detalla en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
(EAMG) que l’acompanya. En aquest sentit, cal posar de manifest que el desenvolupament urbà,
en general, va associat a un increment dels desplaçaments derivats bàsicament de l’increment
de població i de l’activitat.
En aquest sentit, cal suposar que aquest increment derivarà en un creixement de les emissions
de contaminants a l’atmosfera i en certa mesura de la contaminació acústica originada pel trànsit.
Tanmateix, l’EAMG incorpora tot un seguit de mesures i actuacions tendents afavorir una mobilitat
més sostenible en tot el municipi i basada en els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport
públic i que, per tant, aquest increment no serà proporcional sinó que es veurà esmorteït per
aquestes mesures. Així mateix, la introducció progressiva de tecnologies menys contaminants en
el nou parc de vehicles mitiga l’impacte ambiental per vehicle i kilòmetre.
Per avaluar la mobilitat generada pel POUM de Manlleu, l’EAMG aplica les ràtios que proposa el
Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada. Segons aquest estudi,
globalment el desenvolupament del POUM generarà un total de 40.748 nous desplaçaments/dia.
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7

VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA

7.1 COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
Tot seguit, es procedeix a valorar l’adequació de la proposta als objectius i criteris ambientals
determinats en el present Estudi Ambiental Estratègic. S’analitza de manera justificada si es dona
o no compliment als objectius ambientals, i en cas afirmatiu, si aquest és total o parcial, atenent
a la següent codificació de colors:
El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental
El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides.
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides.
El pla no compleix amb l’objectiu ambiental.

MINIMITZAR EL CONSUM DEL SÒL I RACIONALITZAR-NE L’ÚS, D’ACORD AMB UN MODEL
URBANÍSTIC GLOBALMENT EFICIENT I ATENT ALS CONDICIONANTS AMBIENTALS EXISTENTS
Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

PRIORITARI

La proposta del POUM parteix d’un model de ciutat compacta, complexa i cohesionada,
amb una mesura de contenció que ajusta el planejament vigent a les previsions de
creixement per als propers anys i incorpora els criteris i objectius dels estudis
demogràfics, d’inundabilitat, de mobilitat i mediambientals. Es tracta doncs d’una
opció de contenció i ajust respecte les anteriors alternatives plantejades.
Tot i que en termes globals la proposta del POUM esdevé en una ordenació que
minimitza el consum de sòl i en racionalitza l’ús, on es redueix el sòl urbanitzable en
un 0,15% respecte el planejament vigent de 1988, la proposta incorpora alguns
sectors de desenvolupament urbanitzable que s’allunyen d’aquest model global i que
no permeten un assoliment satisfactori de l’objectiu ambiental.
En primer lloc, el SUD-7 i SUND d’El Fugurull, per la seva condició de sectors d’ordenació
tipus “ciutat-jardí” o residencials de baixa densitat, els seus impactes ambientals
(consum de recursos, increment de la mobilitat generada en transport privat,
augment del consum de sòl, etc.) són significatius. En segon lloc, els SUDs 8 i 9 de la
carretera de Torelló, destinats principalment a usos comercials i de serveis, implicaran
un augment significatiu de les emissions de GEH associats a la mobilitat generada. Per
últim, en el cas del SUND industrial de La Comella, tot i que el POUM preveu el seu
desenvolupament únicament quan s’hagi exhaurit la totalitat del sòl urbanitzable
delimitat del municipi, i havent de justificar degudament la seva delimitació, es
considera que es tracta d’una reserva de sòl d’elevat impacte ambiental, sobretot pel
què fa al consum de sòl i a l’increment de la mobilitat generada en cas que es
desenvolupi.
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Així, i segons els càlculs efectuats en l’apartat 6.1 d’aquest EAE, el desenvolupament
dels nous sectors de creixement pot arribar a incrementar el consum d’aigua en un
41,6% respecte el consum municipal de 2017, dels quals un 92% del nou volum d’aigua
d’abastament requerida s’associa als creixements de tipologia industrial sobretot
motivats pel desenvolupament del SUD-1 El Mas i el SUND La Comella, on aquest darrer
suposaria un 41,9% de l’increment total del consum d’aigua. Per la seva banda, les
emissions totals per habitant del municipi es situarien en els 6.013 kg CO2/hab/any,
produint-se per tant una lleu disminució respecte als valors actuals (en referència a la
càrrega per habitant), els quals situen la dada en uns 6.090 kg CO2/hab/any.
Per tot això, s’ha considerat adient proposar mesures correctores dels impactes
ambientals derivats del desenvolupament d’aquests sectors, que s’exposen a
l’apartat 5.1.6 d’aquest document. Cal valorar positivament el fet que el POUM
incorpora, a part de les mesures ambientals proposades per aquest EAE,
condicionants per a la delimitació dels sectors SUND en els articles 178 i 179. En
aquest sentit, la normativa exposa que “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 parcel·les privades, i en fixarà les condicions
específiques (en el cas del SUND El Fugurull),” i “...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” (en el cas del
SUND La Comella).
Amb tot, i en còmput global, es considera que l’ordenació proposada pel POUM
compleix parcialment amb els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible que
determinen els instruments de planejament superior, sobretot per la seva millora en
la reducció de la superfície de sòl urbanitzable respecte el planejament vigent, si bé
tan sols implica una disminució del 0,15%. Tot i això, es considera que cal posar èmfasi
en la tipologia dels creixements previstos, sobretot pel què fa als dos sectors SUND
(residencial i industrial) i als SUD comercials, que s’allunyen dels criteris de
compacitat en el desenvolupament urbanístic sostenible, establint oportunitats per a
l’expansió urbanística.
ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT DELS USOS I CREIXEMENTS PREVISTOS AMB LES ZONES
AFECTADES PELS RISCOS IDENTIFICATS

PRIORITARI

Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

Arrel de la sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig de 2015, per la qual es va
anul·lar el POUM per no incorporar un estudi d’inundabilitat, la present proposta del
POUM que es vol aprovar inicialment ja incorpora un estudi detallat del risc
d’inundabilitat de tot el terme municipal i proposa mesures per a reduir-ne el risc.
Addicionalment, els propietaris i promotors d’altres sectors de desenvolupament
previstos pel planejament anterior i afectats pel risc d’inundació ja havien elaborat, pel
seu compte, els corresponents estudis. Són el sector “El Mas”, “Colònia Rusiñol” i “El
Dulcet”.
Per la disponibilitat i compleció d’aquests estudis, es considera que el POUM planteja
una proposta fonamentada i que alhora incorpora mesures de protecció contra el risc
que s’inclouen en aquests estudis. Aquestes mesures s’han recollit a les fitxes
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d’anàlisi de cadascun dels sectors en sòl urbanitzable que es detallen en l’apartat
5.1.6 d’aquest document.
A més, la proposta del POUM incorpora en els articles 115 i 116 de la seva normativa
limitacions d’usos en la zona de “flux preferent” tant en sòl no urbanitzable com en sòl
urbà, les quals estan adaptades als articles 9, 9bis i 9ter. del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (R.D.P.H.).
Per tot això es considera un grau de compliment amb l’objectiu ambiental satisfactori
i que constitueix un dels eixos prioritaris del nou POUM.
INTEGRAR EL PAISATGE EN EL PROCÉS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GARANTIR-NE LA
QUALITAT
Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

PRIORITARI

Es considera que el POUM integra de forma majoritària el respecte pel paisatge del
municipi per dues raons principals:
•

Primer, perquè 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 (regulat al Títol 8 de les
Normes). També, incorpora l’article 197 de Mesures d’integració paisatgística
per a totes aquelles intervencions on el fi no sigui l’habitatge vinculat a
l’explotació agrícola.

•

I, segon, per l’ordenació proposada i el tractament de les zones verdes (clau
VP) en els nous sectors de desenvolupament, que majoritàriament es
preveuen es les zones de transició amb el sòl no urbanitzable, constituint-se
com a espais “tampó” de reducció de l’impacte paisatgístic en les zones de
vora urbanitzades. El Pla també preveu la implantació de vegetació autòctona
i mai de caràcter bioinvasor en les zones verdes.

Addicionalment, a les fitxes d’avaluació dels diferents sectors de desenvolupament
(apartat 5.1.6) es proposen mesures per a la integració paisatgística dels nous
volums, com per exemple l’elaboració d’un estudi paisatgístic que defineixi, entre
altres, la composició cromàtica de les edificacions, la millor ubicació dels nous volums
en funció de la morfologia del terreny i les condicions d’implementació de la vegetació,
sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat.
Tot i això, per la situació dels nous desenvolupaments previstos en el límit de la façana
urbana amb el sòl no urbanitzable, els impactes sobre el paisatge seran inevitables.
Així doncs, tot i la incorporació de mesures d’integració paisatgística en el planejament
derivat que desenvolupi aquests sectors, la previsió dels nous sectors no permeten
un assoliment satisfactori de l’objectiu ambiental.

RELLEVANT

PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I UNA XARXA VIÀRIA INTEGRADA.
Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

El nou POUM 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
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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.
Al seu torn, 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.
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.
En aquest context, l’estudi de mobilitat generada que s’inclou a la documentació del
POUM que es vol aprovar inicialment, fixa una sèrie d’objectius i de mesures per a
fomentar la mobilitat sostenible a tot el municipi. Entre altres destaquen:
•
•

•
•

Definir i consolidar una xarxa d’itineraris principals per a vianants, una xarxa
d’itineraris comercials, estendre la zona de vianants al centre de la ciutat.
Consolidar una anella verda entorn el nucli urbà que ha de permetre millorar i relligar
la connexió respecte als itineraris en el medi rural i que es veurà reforçada per la
futura passera de la Devesa, que permetrà el creuament del riu Ter a l’alçada de
l’embarcador.
Reforçar i millorar el servei de transport públic urbà i interurbà.
Definir i consolidar una xarxa d’itineraris principals per a bicicletes mitjançant un
carril bici segregat i garantir una dotació mínima d’aparcament per a bicicleta fora de
la via pública.

Per tot això, es considera que el compliment de l’objectiu és majoritari en tant que tot
i l’aplicació d’accions de foment de la mobilitat sostenible, els nous sectors de
desenvolupament (sobretot industrials i comercials) portaran associat un increment
del transport de mercaderies i de la mobilitat generada, així com de les emissions
d’efecte hivernacle derivades del transport.
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

RELLEVANT

Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

L’ordenació del sòl no urbanitzable en el nou POUM parteix de la delimitació que es fa
al PTPCC de les diferents categories de sòl de l’anomenat sistema d’espais oberts.
Aquest fet es valora positivament en tant que permet una elevada coherència amb
l’entorn territorial del municipi. Així doncs i en termes generals, la normativa del POUM
regula el SNU limitant-ne els usos i protegint els diferents indrets en funció del seu
caràcter forestal, agrícola o, fins i tot, geomorfològic. Cal destacar la clau 20 de
Riberals (Xarxa Natura 2000) associada als ambients de ribera del riu Ter, i altres
torrents i rieres del TM, posant en valor el seu paper connector.
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Així doncs, el Pla realitza una categorització completa del SNU amb limitacions d’usos
que s’avaluen en l’apartat 5.1.7.1 d’aquest EAE i que, en general, tenen efectes
positius sobre la conservació de la biodiversitat i el paisatge associat al SNU.
Per altra banda, i en el sòl urbà, cal fer esment a l’article 111 de regulació dels espais
lliures, on la normativa del Pla indica que (2) Aquests sòls hauran d’ordenar-se
majoritàriament amb espècies vegetals adaptades a l’entorn amb poques
necessitats hídriques [...].
En les fitxes d’avaluació ambiental dels nous sectors de desenvolupament (apartat
5.1.6 d’aquest document) es proposen mesures ambientals en la línia de naturalitzar
al màxim aquestes zones verdes per garantir la biodiversitat també a l’ambient urbà i
el manteniment del caràcter paisatgístic de Manlleu. Entre altres, es proposa realitzar
una correcta planificació dels espais verds i, per això, es recomana incorporar en el
desenvolupament del planejament derivat la figura d’un tècnic especialista en
biodiversitat i gestió d’espais naturals perquè indiqui la tipologia de vegetació i la seva
disposició per aconseguir espais el més naturalitzats possibles. També, es posa
especial èmfasi en la utilització de vegetació autòctona i provinent de zones pròximes,
mai de caràcter bioinvasor, i adaptada a les característiques climatològiques i del sòl
del lloc.
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
Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

RELLEVANT

Tenint en compte que Manlleu és un municipi declarat com a zona vulnerable segons
el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, cal posar èmfasi
en la vulnerabilitat de les aigües subterrànies enfront l’activitat ramadera, molt estesa
al municipi i a la comarca. Per això, es valora positivament que la regulació del SNU
incorpora, en el seu article 183.2, la no admissió de noves explotacions ramaderes de
porcí, boví o avícoles per raons de contaminació de les aigües subterrànies.
En un altre ordre de les coses, i pel què fa racionalitzar l’ús de l’aigua, els usos previstos
pel POUM impliquen un increment substancial del consum d’aigua (38% sobre el
consum actual), si bé la moderació d’aquests creixements respecte a la resta
d’alternatives estudiades en redueix les necessitats d’abastament i sanejament
previstes. En aquest sentit, el POUM exposa que la xarxa de subministrament d’aigua
potable funciona correctament (apartat 6.9.1 de la memòria), sobretot després que
s’hagi substituït l’antiga connexió a l’ETAP de Manlleu per la nova connexió a l’ETAP
d’Osona Sud, i que el sistema de recollida d’aigües residuals no presenta problemes de
capacitat excepte en períodes de pluges (apartat 6.9.2 de la memòria). Per això, el Pla
proposa implementar xarxes separatives de recollida d’aigües pluvials per a reduir la
pressió sobre el sistema.
D’altra banda, els usos previstos pel POUM no alteren les condicions dels cursos
superficials, ni de les aigües subterrànies presents a l’entorn. En els sectors en què
discorren cursos superficials propers, s’estableixen mesures per tal d’allunyar els
usos més intensius del seu curs i així també reduir els riscos associats a la inundació.
Ara bé, el POUM suposa creixements que innegablement suposaran un increment dels
consums energètics, d’aigua i de residus. En aquest sentit es proposen mesures
comunes d’aplicació a tots els sectors objecte de transformació (a més d’altres
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específiques per als sectors industrials i residencials). Per això, es considera un grau
de compliment de l’objectiu majoritari.
MINIMITZAR ELS EFECTES DEL PLANEJAMENT SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE I PREVENIR I
CORREGIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA

SECUNDARI

Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

En relació a la qualitat de l’aire és important remarcar que el POUM, en la proposta
sobre els espais oberts, es proposa la conservació de la biodiversitat reconeixent el
seu paper de regulació en termes de contribució a la millora de la qualitat de l’aire.
A banda, l’aposta per una mobilitat tova, amb la previsió d’itineraris preferents per a
modes de desplaçament sostenibles, contribueix de manera significativa en
minimitzar l’efecte en termes d’emissions atmosfèriques però també de soroll.
Tot i això, i ans l’aplicació d’accions de foment de la mobilitat sostenible, els nous
sectors de desenvolupament (sobretot industrials i comercials) portaran associat un
increment del transport de mercaderies i de la mobilitat generada, així com de les
emissions de GEH i l’increment de la contaminació acústica derivada del transport. En
el marc conceptual de ciutat saludable, es considera que el POUM permet doncs el
compliment majoritari d’aquest objectiu ambiental.
FOMENTAR EL RECICLATGE I LA REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS I FACILITAR LA DISPONIBILITAT
D’INSTAL·LACIONS ADEQUADES PER AL SEU TRACTAMENT I MINIMITZAR L’IMPACTE DE LA
CONSTRUCCIÓ SOBRE EL CICLE DELS MATERIALS I EL MEDI AMBIENT EN GENERAL.

SECUNDARI

Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

En relació amb el consum de recursos, el fet de moderar els creixements urbanístics
previstos ha de ser entès com una millora ambiental ja que directament se’n redueixen
les conseqüències associades en aquest sentit. Ara bé, el POUM suposa creixements
que innegablement suposaran un increment dels consums energètics, d’aigua i de
residus.
Així, i segons els càlculs efectuats en aquest document, la previsió d’increment en la
generació de residus derivats dels creixements residencials previstos en el POUM
seria de 563 tones addicionals. Això suposa un increment del 6,7% respecte la
generació actual (dades de l’ARC per al 2017).
Finalment, esmentar que el POUM incorpora les mesures detallades en aquest EAE per
a cadascun dels sectors de desenvolupament previstos i, per tant, inclou la previsió
dins de les noves edificacions dels espais adequats per realitzar recollida selectiva de
residus i habilitar espais necessaris en la urbanització per a la deposició i recollida
selectiva dels residus i facilitar la gestió posterior. Cal destacar que el Pla no defineix
cap reserva per a instal·lacions de gestió de residus, ja que la seva gestió queda
garantida amb les instal·lacions actuals.
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PROMOURE LA SOSTENIBILITAT I L’ECOEFICIÈNCIA DE LA URBANITZACIÓ I L’EDIFICACIÓ.

SECUNDARI

Grau de compliment

Satisfactori

Majoritari

Parcial

No compleix

En relació amb el consum de recursos, el fet de moderar els creixements urbanístics
previstos ha de ser entès com una millora ambiental de primer ordre ja que
directament se’n redueixen les conseqüències associades en aquest sentit. Ara bé, el
POUM suposa creixements que innegablement suposaran un increment dels consums
energètics, d’aigua i de residus.
Per tal de reduir aquests efectes, el POUM incorpora, en la seva normativa, una sèrie
de mesures en relació a l’aplicació de criteris d’ecoeficiència en relació a l’estalvi
energètic i d’aigua per a les noves construccions, rehabilitacions i/o renovació
d’edificis segons la normativa vigent (mesures integrades en les mesures ambientals
de cadascun dels sectors de desenvolupament previstos).
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7.2 CONCLUSIONS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA
A partir de l’avaluació ambiental del POUM de Manlleu, duta a terme amb el present EAE i que dona
continuïtat al precedent DIE, es considera que 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 atenuat 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 pel fet que es redueixen les expectatives de creixement respecte al POUM del 2008 que
és el que es pretén revisar. En aquest sentit s’ha de posar en valor que des de l’equip redactor del
POUM s’han incorporat com a pròpies dins els requeriments normatius dels sectors de
desenvolupament les mesures de caire ambiental efectuades per l’equip redactor dels
documents d’avaluació ambiental.
El POUM de Manlleu es marca com a objectiu mantenir i potenciar un model de ciutat compacta i
complexa, que permeti reduir els desplaçaments motoritzats, i facilitar la relació i la cohesió
social, alhora que afavoreix la segregació d’usos i l’especialització de zones, sobretot pel què fa a
les industrials. És en aquest sentit que el Pla defuig, de forma general, del model de ciutat difusa,
molt consumidora de sòl, amb molta dependència del transport privat i amb uns costos de serveis
molt elevats. Ans això, cal destacar el fet que el Pla preveu alguns sectors de creixement que
s’allunyen d’aquest model i sobre els quals cal posar èmfasi.
En primer lloc, el POUM preveu una zona de desenvolupament residencial de baixa densitat al sud
del terme, anomenada El Fugurull. Els motius pels quals l’ajuntament motiva aquesta reserva de
sòl és per la seva inexistència al municipi, que fa que alguns dels seus habitants optin per cercar
residència en altres urbanitzacions de les poblacions veïnes. Deixant de banda les motivacions
de l’Ajuntament i la complexitat del territori, és evident que aquesta tipologia urbanística porta
associats uns impactes ambientals molt elevats pel què fa a consum de recursos i mobilitat
generada. Per això, el present EAE ha posat èmfasi en aquests sectors proposant mesures
ambientals estrictes que s’han inclòs a la normativa del Pla (vegeu articles 175 i 178 de la
Normativa). A més es valora positivament el fet que el Pla preveu el desenvolupament d’aquestes
àrees residencials per fases, de manera que tan sols s’autoritzi la seva construcció quan existeixi
una necessitat real i justificada. També, el Pla preveu per al sector urbanitzable no delimitat
(article 176) “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 parcel·les privades, i en
fixarà les condicions específiques”.
En segon lloc, la previsió d’una Ronda Nord que permeti evitar el pas de vehicles pesants per les
zones residencials, porta també associat el desenvolupament dels sectors SUD 8 i 9 de la
Carretera de Torelló, per als quals es preveuen usos comercials. Tot i l’aplicació de les mesures
ambientals proposades en aquest EAE, els usos comercials impliquen un increment inevitable de
les emissions de GEH derivades del transport i la mobilitat generada, a més d’efectes sobre el
paisatge per situar-se en una zona de vora amb el sòl no urbanitzable.
Per últim, el POUM preveu un sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND La Comella, a l’oest de
la trama urbana de Manlleu, de caràcter industrial, que restarà en reserva fins que es determini
l’oportunitat i la conveniència de la seva incorporació al desenvolupament urbà, sempre que
s’hagin desenvolupat i ocupat els sectors industrials delimitats pel POUM (article 179 del Pla). Tot
i que aquests condicionants es consideren positius, la previsió i possible desenvolupament
d’aquest sector implica impactes ambientals significatius (consum de recursos, increment de la
mobilitat generada en transport, augment del consum de sòl, etc.) que tenen una influència
important en l’impacte ambiental global del Pla.
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Per tot això, es considera essencial integrar les mesures ambientals proposades en aquest EAE
en la normativa del POUM per tal de maximitzar la reducció dels impactes associats a aquests
nous desenvolupaments. A més, es considera molt rellevant el fet de justificar degudament la
necessitat de delimitació i desenvolupament dels SUND previstos.
En un altre ordre de les coses, i més enllà d’assumir i integrar els espais protegits per figures de
planejament de rang superior, es valora molt positivament la proposta combinada de qualificació
del SNU i d’espais lliures urbans que permeten esponjar el teixit construït i afavorir la permeabilitat
ecològica a través del terme municipal. En concret, paga la pena destacar l’aposta per la creació
d’un sistema d’espais lliures connex i relacionat amb l’entorn agrícola, en què es potenciïn no
només els valors ambientals i productius sinó també de gaudi ciutadà, en el marc de la concepció
d’un model de ciutat saludable.
També és destacable les restriccions que el POUM formula per a les implantacions ramaderes que
tenen un impacte molt rellevant sobre la contaminació de les aigües subterrànies fins el punt que
Manlleu està declarat com a zona vulnerable segons el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de
designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de
fonts agràries. Per això, es valora molt positivament que la regulació del SNU incorpora, en el seu
article 183.2, la no admissió de noves explotacions ramaderes de porcí, boví o avícoles per raons
de contaminació de les aigües subterrànies.
A mode de resum, a continuació és detallen les principals apostes de millora de la sostenibilitat
del Pla i les principals àrees d’atenció a considerar:
Principals apostes de sostenibilitat
•

Proposa, respecte als planejament anteriors, un creixement urbà moderat, compacte,
complex, prioritzant la compleció de sectors existents i el desenvolupament del sòl vacant.

•

S’aposta per una redefinició i redimensionament de determinats àmbits per contribuir a fer
ciutat contínua, relligant els teixits i aportant nous equipaments i zones verdes.

•

Defineix un seguit de petites actuacions a través de polígons o plans de millora urbana per
actuar sobre els teixits existents per incorporar-los a estratègies de compactació de
l’obtenció d’espais lliures, de transformació d’ús.

•

Integra i compatibilitza el creixement urbà amb els riscos naturals identificats, sobretot els
associats a la inundabilitat.

•

Potencia els parcs urbans existents i proposa la creació d’una anella verda que ressegueixi
la trama urbana i connecti amb la xarxa de camins existent.

•

Aposta per la millora paisatgística de l’espai urbà, establint zones verdes de transició amb el
sòl no urbanitzable.

•

Planteja una nova vialitat, la ronda nord, que permetrà connectar adequadament els sectors
industrials i alhora derivar el trànsit lluny del nucli urbà, reduint l’impacte acústic i de
contaminació associat al transport amb camions.

•

Incorpora mesures ambientals específiques per als sectors de creixement previstos.

•

Atorga un valor propi al sòl no urbanitzable, potenciant els seus valors ambientals i
concebent-lo com un espai actiu i de valor pel desenvolupament de municipi. Es potencien
accions per a millorar la transició i la permeabilitat entre l’espai urbà i el seu entorn natural i
destaca la posta en valor dels elements geomorfològics característics del municipi, que
disposen d’una clau urbanística pròpia en la regulació del SNU.

Àrees d’atenció
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•

En alguns sectors de creixement destinats a usos residencials de baixa densitat i a usos
comercials, caldrà garantir que en el seu desenvolupament mitjançant planejament derivat
es prenguin les mesures necessàries per fer-los compatibles amb el model de
desenvolupament urbà compacte que es marca com a objectiu principal del POUM.

•

Increment de la superfície impermeabilitzada i del consum de sòl.

•

Increment de la generació de residus.

•

Increment del consum energètic.

•

Increment del consum d’aigua.

•

Artificialització del paisatge.

•

Afectació als HIC del riu Ter.

7.2.1 ADEQUACIÓ DE L’EAE AL DOCUMENT D’ABAST
El Document d’Abast és el document emès per l'òrgan ambiental, a partir del Document Inicial
Estratègic i de les consultes preceptives, en què s'estableixen els principis de sostenibilitat, els
objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i
l'avaluació del pla o programa. Determina també el contingut de l'EAE, amb l'amplitud i el nivell de
detall necessaris, alhora que conté una avaluació de la idoneïtat ambiental de les alternatives i
les propostes inicials.
En fases posteriors, l'EAE i el document resum que s’ha d’integrar en l’expedient d’avaluació
ambiental estratègica d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013 han de justificar el compliment
en el pla o programa dels objectius, els criteris i les condicions establerts pel document d’abast.
Es resumeixen a continuació les determinacions del Document d’Abast de l’avanç del POUM de
Manlleu i s’especifica com s’ha integra en el present document:
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DETERMINACIONS PER A L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
Relació amb altres plans i programes
Actualitzar els continguts de l’apartat de Relació amb altres plans i programes segons les consideracions del DA:
•

Incorporar els objectius, criteris i accions relatives a paisatge de la fitxa de la unitat de paisatge
corresponent.

•

Incorporar les aportacions i objectius del Pla de l’energia i el canvi climàtic, l’Estratègia Catalana d’Adaptació
al Canvi Climàtic i el PAES de Manlleu (indicant en quina mesura el POUM les integra).

•

Incorporar l’anàlisi del PEIN i el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya.

Els objectius, criteris i accions per a la unitat del paisatge 17 Plana de Vic
que afecten a Manlleu, s’inclouen a la fitxa 11 Paisatge de l’apartat 2.3 de
l’EAE.
La relació amb els plans i programes relatius a Canvi climàtic, PEIN i
infraestructures, s’han Incorporat a l’apartat 1.3 de l’EAE.

Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla
Actualitzar l’apartat d’aigües superficials i subterrànies:
•

D’acord amb les dades del Programa de Seguiment i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua, el riu Ter queda
inclòs dins la massa d’aigua superficial continental del Ter entre el Ges i el Gurri, la qual presenta un estat
general proper a bo, malgrat que presenta un estat ecològic mediocre i un estat químic bo.

•

D’acord amb l’avaluació de l’estat d’aquesta massa d’aigua subterrània, aquesta presenta un estat general
dolent a causa del seu estat químic derivat de la contaminació difusa per nitrats d’origen agrari.

•

D’acord amb el que estableixen el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, el Decret 476/2004,
de 28 de desembre, l’acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, i l’acord GOV/13/2015, de 3 de febrer.

Caldrà analitzar la capacitat d’aquests sistemes d’abastament i sanejament per tal de poder detectar possibles
mancances a tenir en compte.
Cal tenir presents les aportacions del Consell Comarcal d’Osona:
•

El planejament derivat del POUM ha de preveure la construcció de xarxes de sanejament separatives, on les
aigües pluvials netes no tindran destí final al sistema de sanejament i EDAR.

•

En les millores del planejament, caldrà contemplar la possibilitat de canviar la xarxa unitària existent per
una xarxa separativa; pel que fa a les aigües blanques dels torrents que es canalitzen a través de la xarxa
de sanejament d’aigües residuals.

S’incorporen aquestes dades a la fitxa 7 d’hidrologia superficial i
subterrània, de l’apartat 2.3 de l’EAE.

En el desenvolupament dels sectors de creixement, l’EAE proposa
mesures destinades a l’estalvi en el consum d’aigua, entre les quals es
proposa la previsió de xarxes de sanejament separatives (vegeu apartat
5.2 de l’EAE). Aquestes mesures s’han inclòs a la normativa del Pla.
Pel què fa a la xarxa de sanejament, el POUM proposa mesures per a la
realització de xarxes separatives, sobretot pel què fa a les aigües pluvials,
en l’apartat 6.9.1 de la seva memòria. Aquestes propostes es troben en
línia amb el què disposa el Pla Director del sistema d’abastament i
sanejament del municipi.
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El POUM haurà de preveure la seva desconnexió de la xarxa de sanejament d’aigua residual; i contemplar
les connexions entre el clavegueram en baixa i els col·lectors en alta, evitant l’ús del canal industrial.

En relació a les AIFF, el DIE identifica la presència d’una àrea vorejant el riu Ter, corresponent a un dormidor d’aus
aquàtiques; val a dir, però, que la darrera versió d’aquesta cartografia publicada al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat no mostra la seva delimitació. Corregir la referència a una AIFF al Ter, tot indicant, però, que continua
essent una zona amb interès des del punt de vista de l’estada de la fauna i, per tant, caldrà que el POUM reconegui els
seus valors.

Es modifica el plànol de localització de les AIFF a la fitxa 4 de fauna i flora
de l’apartat 2.3 de l’EAE, alhora que es posa en valor la funcionalitat del
Ter com a zona d’interès per a la fauna.

Malgrat la manca d’espais natural protegits per legislació sectorial, cal fer palès que el planejament territorial reconeix
un cert grau de protecció als sòls inclosos dins de les categories de protecció especial i de protecció territorial. Els sòls
de protecció especial s’ubiquen als entorns del paratge de les serralades de Niubó i resseguint el recorregut del riu Ter
a través del municipi, mentre els sòls de protecció territorial, particularment els inclosos dins de la categoria d’interès
pel seu valor agrari i paisatgístic, es localitzen a les zones de Vilamontà i serrat de Corcó.

S’avalua l’afectació dels sectors de desenvolupament proposats pel
POUM sobre els sòls de protecció especial i territorial del PTPCC, tot i que
tan sols es veu afectat el PAU-7 ed la Colònia Rusiñol pel risc
d’inundabilitat. S‘aporta infomració sobre aquest fet a l’aparatat 1.3.2 de
l’EAE.

Consultades les bases cartogràfiques disponibles a aquests Serveis Territorials, dins del terme municipal de Manlleu
sembla probable la presència de les espècies següents: Mauremys leprosa, Pelobates cultripes, Podarcis muralis,
Rana temporaria, Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Bufo calamita, Calotriton asper, Elaphe longissima, Felis
silvestris, Hyla meridionalis, Lacerta bilineata, Graellsia isabelae, Lucanus cervus, Miniopterus schreibersii,
Rhinolophus hipposideros, Felis silvestris, Callimorpha quadripunctaria, i Mustela putorius.

S’incorpora a la diagnosi ambiental, apartat 2.3, fitxa 4 de fauna i flora, del
present EAE.

Tenir en compte les determinacions de l’informe del Consorci del Ter:
En l’apartat de requeriments ambientals del municipi s’esmenta erròniament que el Catàleg del paisatge de les
Comarques Centrals es troba en redacció. Caldrà, doncs, actualitzar aquest apartat del DIE.

Esmenat a l’apartat 1.3.6.1 i a la fitxa 11 de paisatge de l’apartat 2.3 de
l’EAE.

S’haurà de completar la informació aportada en relació amb el canvi climàtic, tot indicant en quina mesura el
present POUM integra els diferents objectius dels documents vigents, així com fer ús de l’eina per al càlcul
d’emissions de CO2 associades als POUM.

A l’apartat 1.3.6 de l’EAE es completa la informació sobre canvi climàtic i
es realitzen els càlculs de generació d’emissions de GEH derivades del
desenvolupament del Pla a l’apartat 6.1.5 d’aquest EAE.

En relació amb el risc d’incendi forestal, cal dir que Manlleu no està classificat com a municipi d’alt risc d’incendi
forestal ni s’inclou dins de cap perímetre de protecció prioritària. En aquest ordre de coses, a partir del mapa de
perill bàsic d’incendi forestal s’ha constatat que el municipi presenta gairebé exclusivament risc baix d’incendi
forestal.

Així s’exposa en l’apartat 5 de determinació dels impactes derivats del
Pla-

En relació al risc d’inundació, tot i que fins que l’Agència Catalana de l’Aigua no hagi emès el seu informe validant
el contingut de l’Estudi d’inundabilitat aquest organisme no podrà informar amb detall sobre els àmbits afectats
i la seva vulnerabilitat, es recomana tenir en compte els criteris per a l’elaboració dels informes referents al
control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil
(Resolució IPR/971/2010, de 31 de març).

S’han tingut en compte les determinacions de l’estudi d’inundabilitat
complementari al POUM.
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S’han identificat diversos punts de sòls contaminats de manera que el document ambiental haurà de precisar si
els àmbits i sectors previstos comprenen sòls en els quals s’hagin desenvolupat en el passat alguna de les
activitats potencialment contaminants recollides en l’annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració
de sòls contaminats.

RESOLUCIÓ DEL REQUERIMENT
Segons informa el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu, tan
sols es té constància d’un sòl contaminat declarat per l’ACR corresponent
a les antigues instal·lacions de LA PIARA. En tant que aquest sector no
forma part de cap dels sectors de desenvolupament proposats pel POUM,
no s’inclou aquesta consideració en l’EAE.

Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla
Reformular els objectius ambientals proposats atenent a la proposta del document d’abast (veure pàgina 11)

Objectius reformulats a l’apartat 3.3.2 de l’EAE. També es refà l’avaluació
del compliment dels objectius a l’apartat 7.1 de l’EAE.

Incorporar i calcular els indicadors ambientals de seguiment proposats per a cada objectiu.

S’incorporen els indicadors proposats a l’apartat 8 de programa de
vigilància ambiental.

Anàlisi d’alternatives
L’avaluació de les alternatives d’ordenació considerades s’haurà d’efectuar prenent en consideració la totalitat dels
objectius i criteris ambientals definits en el present document d’abast.

A l’apartat 4.2 de l’EAE es realitza una avaluació de les alternatives amb
els objectius i criteris ambientals definits en el document d’abast i es
justifica l’elecció de l’alternativa òptima.

Incorporar en l’anàlisi d’alaternatives una anàlisi quantitativa d’aquelles emissions susceptibles de generar emissions
de CO2. Proposar mesures de mitigació i adaptació.

En l’apartat 6.1.5 s’efectua un càlcul de les emissions potencials de GEH
derivades del desenvolupament del Pla per a l’alternativa seleccionada, ja
que no es disposa de dades concretes per a la resta d’alternatives. En
l’avaluació dels sòls objecte de transformació (apartat 5.2) es proposen
mesures sobre els espais verds lliures i sobre eficiència en el consum de
recursos (aigua, energia) per als sectors industrial i residencial que
donen compliment als criteris de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ORDENACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
El POUM aprovat inicialment haurà de tenir en compte les categories del sistema d’espais oberts establertes pel PTPCC
a l’hora de fixar la proposta d’ordenació del sòl no urbanitzable, de manera que aquesta proposta i la seva regulació
sigui equiparable i garanteixi, com a mínim, el grau de protecció establert pel planejament territorial vigent.
Caldrà que en l’assignació de qualificacions es tinguin en compte els elements d’interès ambiental destacables a
escala local
Repensar els sectors PPU3 i el sector adjacent a la colònia industrial de Can Llanes (PAU 16).

L’adequació de l’ordenació del sòl urbanitzable que proposa l’aprovació
inicial del POUM en relació al planejament territorial i als valors naturals i
ambientals del territori s’exposa en l’apartat 5.1.7 de regulació del sòl no
urbanitzable, del present EAE.
S’elimina el sector residencial adjacent a Can Llanes en la nova proposta.
Es manté el sector PPU-3 (ara anomentat SUD-7 El Fugurull, de caràcter
residencial de baixa densitat). S’avalua ambientalment el sector en
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l’apartat 5.2.1 d’aquest document i es proposen mesures correctores per
minimitzar els seus efectes ambientals.

Caldria optar per alliberar sòl i prioritzar una menor ocupació pels aprofitaments privats residencials, tot cercant
tipologies menys extensives i una ordenació que potenciï la presència dels espais lliures, especialment en aquells
terrenys que confronten amb el sòl no urbanitzable.

Els creixements residencials disposats al nord-est de la trama urbana
(SUD-3-4-5) preveuen uns espais lliures de vora de transició amb el SNU
complementats per l’anella verda perimetral que planteja el POUM. Vegeu
apartats 5.2 i 5.1.7 de l’EAE.

Procurar la preservació dels hàbitats afectats per sectors proposats (PAU5, colònia industrial de Can Llanes).

S’elimina el sector residencial adjacent a Can Llanes en la nova proposta.

Valorar la inclusió dels turons testimoni en el Catàleg de béns protegits del POUM de Manlleu i es defineixin mesures
per la seva conservació, per tal que es posi en valor el seu interès geològic i paisatgístic.

No s’ha considerat la seva inclusió en el Catàleg de Patrimoni ja que es
tracta d’indrets protegits per la regulació del SNU, més tenint en compte
que el nou POUM inclou una categoria específica per als entorns
d’”Especial valor geomorfològic” (clau 21) amb l’objectiu específic de
protegir els terrers calcaris de margues blaves del terme municipal, en els
quals s’inclouen els turons testimoni.

Assegurar la compatibilitat dels usos i creixements previstos en determinats àmbits i sectors (PAU-A, PAU-B, PAU-C,
PAU-3, PAU-6, PMU-1, PMU-3, PMU-5,) amb les zones afectades pel risc detectat.

S’han tingut en compte les determinacions de l’estudi d’inundabilitat
complementari al POUM a l’hora d’avaluar els sectors objecte de
transformació previstos pel Pla.

Prendre en consideració les determinacions de la Modificació puntual número 27 del Pla general d’ordenació urbana
a l’àmbit del Poquí.

S’han incorporat les consideracions de l’OTAAA sobre la MP 27 a l’àmbit del
Poquí a la fitxa d’avaluació ambiental dels sectors SUD-3-4-5.
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PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

La legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de
determinar mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de
l’actuació.
Així, per tal de poder realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les
mesures proposades pel POUM, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es
proposa un Pla de Vigilància Ambiental (PVA d’ara en endavant) vinculat directament als objectius
ambientals i als aspectes ambientalment rellevants detectats en el present EAE, juntament amb
l’emissió de diferents informes de verificació i seguiment.
Concretament, es proposa la realització d’un informe de seguiment als tres anys de l’aprovació
definitiva del POUM i, successivament amb la mateixa freqüència fins que es produeixi la seva
revisió o fins que, a proposta de l’Ajuntament i amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es consideri
que se’n pot modificar la freqüència o que es pot donar per finalitzat el pla de seguiment pel fet
d’estar garantit el compliment dels objectius ambientals previstos.
Aquests informes de seguiment hauran d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de les
mesures previstes pel Pla i, si és possible, de la seva incidència en l’àmbit d’estudi. Alhora, es
considera que aquests informes també hauran d’incloure una avaluació del grau de compliment
dels objectius ambientals de l’EAE o qualsevol altra determinació continguda en el Document
resum del procediment d’Avaluació Ambiental.
En concret, s’acompanyarà aquesta avaluació amb el càlcul i estudi de l’evolució dels següents
indicadors ambientals de seguiment:
OBJECTIU
AMBIENTAL

Objectiu 1

Objectiu 2

Objectiu 3

INDICADOR AMBIENTAL

VALORS POUM

Nous habitatges previstos en SUD

415 habitatges 6

Nous habitatges en SUND

103 habitatges 1

Nous habitatges previstos en PAU i PMU

539 habitatges 1

Repartiment modal en vehicle privat

53,20 % 7

Repartiment modal en transport col·lectiu

4,28 % 2

Repartiment modal en modes no motoritzats

42,5 % 2

Percentatge de terrenys inclosos en sectors SUD
afectats per ZFP

0,29 % 8

6 Font: Equip redactor del POUM.
7 Font: Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM.
8

Font: Lavola a partir del creuament de la informació de l’equip redactor del POUM i la delimitació de la zona de flux preferent de l’ACA.
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Objectiu 4

Objectiu 5

Percentatge de terrenys inclosos en sectors SUND
afectats per ZFP

0%3

Percentatge de sòls de protecció especial inclosos en
SNU

100 % 9

Consum d’aigua domèstic

185.064 m3/any 10

Consum d’aigua activitats econòmiques

466.247 m3/any11

Percentatge d’aigües residuals depurades
Objectiu 9

Emissions de CO2 generades

Sense dades
16.825 t CO2eq11

Finalment, caldrà recollir totes les dificultats o incidències detectades en el procés de
desplegament del Pla, així com aquelles experiències d’èxit que calgui destacar.
Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor del POUM (en aquest cas l’Ajuntament),
i hauran de trametre una còpia a l’òrgan ambiental (en aquest cas l’Oficina d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona) als efectes del seguiment previst en la normativa d’avaluació ambiental.

9 Font: Lavola a partir del creuament de la informació de l’equip redactor del POUM i la delimitació del sistema d’espais oberts

del

planejament territorial.
10 Agència Catalana de l’Aigua.
11
Elaboració pròpia a partir dels càlculs de l’apartat 6.1 de l’EAE.
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RESUM DE CARÀCTER NO TÈCNIC

El present 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 que es presenta a continuació.
L’anàlisi dels elements de rellevància ambiental presents al municipi permet concloure en la
següent diagnosi ambiental:
•

Els usos agrícoles conformen el principal element definidor del sòl no urbanitzable
del terme.

•

Les zones urbanitzades ocupen la zona central i sud del municipi, al voltant del riu
Ter, i representen menys d’un 20% del terme municipal.

•

Les zones forestals han quedat restringides principalment als indrets no
aprofitables per l’agricultura i defineixen espais de tipus agroforestal.

•

El paper connector esdevé el principal valor dels sòls de protecció especial del
municipi, tot i que existeixen diversos elements, sobretot de la xarxa viària, amb
efecte barrera.

•

Manlleu compta amb un patrimoni geològic d’interès, associat als turons testimoni
de margues blaves, uns espais molt vulnerables que cal preservar.

•

Existeixen nombrosos espais d’interès ambiental a nivell local que no queden
protegits per cap figura de protecció ambiental, sobretot associats al riu Ter i on
també destaquen els turons testimoni característics de la plana manlleuenca.

•

Els eixos fluvials, i els seus marges, esdevenen entorns d’especial interès ambiental,
sobretot entorn el riu Ter, però també són espais amb un risc d’inundabilitat inherent
que cal preveure en el planejament.

•

Les aigües subterrànies de Manlleu presenten nivells baixos de qualitat i estan
sotmeses a altes pressions, sobretot derivades de la intensa activitat ramadera del
municipi i de la comarca en general. Per això, Manlleu és un municipi declarat com a
zona vulnerable segons el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.

•

Es detecta un a afectació derivada del risc d’inundació amb potencial impacte sobre
zones urbanitzades i urbanitzables.

•

El municipi es veu afectat per altres riscos en menor mesura: risc geològic, risc
sísmic i risc radiològic.

•

S’identifica una problemàtica rellevant pel que fa a la qualitat de l’aire relacionada
amb l’ozó troposfèric, el benzopirè i els nivells de partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres.

•

El paisatge de Manlleu es troba principalment dominat pel mosaic agroforestal,
existint una millorable transició entre l’espai urbà i el no urbanitzable circumdant.

•

El municipi presenta eixos rellevants de connectivitat social sovint poc potenciats.
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•

Si bé les dades de ràtios de consum de recursos i generació de residus no són
elevades, el desenvolupament del POUM comportarà un impacte sobre aquests
elements lligats al metabolisme urbà.

•

Existeixen impactes derivats del canvi climàtic amb potencial afectació en el
desenvolupament urbà de la ciutat.

D’acord amb la diagnosi ambiental i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible,
i incorporant els objectius i criteris establerts per l’òrgan ambiental en el document d’abast,
s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el POUM segons la jerarquització següent:
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.
Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i prevenir i corregir la
contaminació acústica i lluminosa.

Objectius
secundaris

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i minimitzar l’impacte de la construcció
sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general.
Promoure la sostenibilitat i l’ecoeficiència de la urbanització i l’edificació.

Assumint el repte de la ciutat sostenible, l’EAE incorpora un seguit de criteris ambientals definits
amb l’objectiu de concretar els objectius ambientals i, per tant, facilitar-ne la seva integració a
l’equip redactor del POUM.
Amb això, tenint en compte la configuració del municipi, el planejament vigent, els antecedents
urbanístics i el planejament de rang superior per al desenvolupament del Pla s’han considerat 4
alternatives:
•

Alternativa 1: planejament vigent

•

Alternativa 2: POUM 2008

•

Alternativa 3: POUM 2008 revisat

•

Alternativa 4: POUM 2008 contingut

Un cop estudiades les quatre alternatives considerades des del punt de vista ambiental,
mitjançant la contraposició amb els objectius ambientals del POUM per tal de valorar-ne el nivell
d’adequació així com contrastant-les amb la capacitat d’incorporar les estratègies ambientals
definides en el procés d’avaluació ambiental en fase d’avanç, s’opta per l’alternativa 4 com la
finalment escollida.
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Un cop establerts els objectius ambientals i justificada l’alternativa seleccionada, l’EAE realitza
una descripció ambiental del Pla i analitza els àmbits d’actuació en sòl urbanitzable i en sòl urbà.
A més a més, si bé no forma part dels continguts mínims requerits per la normativa en matèria
d’avaluació ambiental, l’EAE incorpora una valoració ambiental dels sòls objecte de transformació
que inclou aquells àmbits del sòl urbanitzable i urbà que es preveu urbanitzar. Amb tot, es
procedeix a la determinació dels impactes significatius derivats del POUM proposat.
A partir d’aquesta anàlisi es realitza una valoració global del pla, que deriva bàsicament de l’anàlisi
del grau de compliment dels objectius ambientals, atenent a la següent codificació:
El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental
El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides.
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides.
El pla no compleix amb l’objectiu ambiental.
JERARQUITZACIÓ

OBJECTIU AMBIENTAL
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

Objectius
rellevants

Objectius
secundaris

GRAU DE
COMPLIMENT
Parcial

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

Satisfactori

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

Majoritari

Promoure la mobilitat sostenible i una xarxa viària integrada.

Majoritari

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.

Satisfactori

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.

Majoritari

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

Majoritari

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus i facilitar la
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament i
minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el
medi ambient en general.

Majoritari

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

Satisfactori

Per tot plegat, l’EAE 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
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de qualsevol procés d’urbanització, si bé aquest impacte es considera generalment 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 anul·lat.
Per contra, l’avaluació dels objectius ambientals mostra que les previsions del POUM són
majoritàriament compatibles amb els elements ambientalment rellevants identificats, posant
èmfasi en l’objectiu ambiental primer, que assoleix un compliment parcial, sobretot motivat per
l’ocupació del sòl que impliquen els sectors SUD i SUND El Fugurull i SUND La Comella. Així, els
sectors de desenvolupament de tipus residencial de baixa densitat, comercials i industrials
porten associats impactes ambientals sobre el consum de recursos i la generació d’emissions de
GEH significatius, de manera que és imprescindible l’adopció de mesures ambientals estrictes,
que la normativa del POUM incorpora. Tot i l’aplicació d’aquestes mesures, els usos previstos als
nous sectors produiran impactes inevitables.
També cal esmentar el tractament que el nou POUM dona 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, en el seu article 183, 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
(regulat al Títol 8 de les Normes). També, incorpora l’article 197 de Mesures d’integració
paisatgística per a totes aquelles intervencions on el fi no sigui l’habitatge vinculat a l’explotació
agrícola.
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.
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 com a la legislació referida a l’avaluació ambiental de plans i programes.
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