DIAGNOSI DE MOBILITAT
POUM DE MANLLEU
Juny 2016

POUM de Manlleu
Diagnosi de mobilitat

1

INTRODUCCIÓ I OBJECTE ....................................................................................................... 5

1.1

INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU ........................................................................................................................ 5

1.2

OBJECTE ................................................................................................................................................................ 6

2

GENERALITATS DEL MUNICIPI ............................................................................................... 7

2.1

SITUACIÓ ................................................................................................................................................................ 7

2.2

DEMOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 8

2.3

HABITATGE .......................................................................................................................................................... 10

2.4

ESTRUCTURA ECONÒMICA ................................................................................................................................ 11

3

INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I PREVISTES ...................................................................... 12

3.1

INFRAESTRUCTURES ACTUALS ......................................................................................................................... 12

3.2

PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL QUE AFECTA A LES INFRAESTRUCTURES ............................................. 19

4

MOBILITAT ACTUAL I MOBILITAT GENERADA ........................................................................ 21

4.1

MOBILITAT ACTUAL ............................................................................................................................................ 21

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

MOBILITAT OBLIGADA (2001 I 2011) ............................................................................................................................21
MOBILITAT QUOTIDIANA (2006).....................................................................................................................................27
DADES DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT...............................................................................................................30
POLS DE MOBILITAT ........................................................................................................................................................32

5

XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT ..................................................................................... 35

5.1

XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS ....................................................................................... 35

5.1.1
5.1.2
5.1.3

CONFIGURACIÓ DE L’ESPAI PER A VIANANTS .................................................................................................................35
RECORREGUTS CAP AL MEDI RURAL ..............................................................................................................................43
DEMANDA DE VIANANTS..................................................................................................................................................44

5.2

XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE TRANSPORT COL·LECTIU ................................................................... 45

5.2.1
5.2.2
5.2.3

TRANSPORT URBÀ ...........................................................................................................................................................45
TRANSPORT INTERURBÀ .................................................................................................................................................46
DEMANDA D’USUARIS ......................................................................................................................................................49

5.3

XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETA ...................................................................................... 50

5.3.1
5.3.2

XARXA ACTUAL .................................................................................................................................................................50
DEMANDA DE BICICLETES...............................................................................................................................................52

5.4

XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES............................................................................................................. 54

5.4.1
5.4.2

XARXA ACTUAL .................................................................................................................................................................54
DEMANDA DE LA XARXA ..................................................................................................................................................56

5.5

RESERVES D’ESPAIS PER A APARCAMENT ...................................................................................................... 60

5.5.1

PARC MÒBIL RESIDENCIAL .............................................................................................................................................60

3

5.5.2
5.5.3

OFERTA D’APARCAMENT ................................................................................................................................................. 63
DEMANDA D’APARCAMENT ............................................................................................................................................. 66

5.6

ELEMENTS DE DIAGNOSI ...................................................................................................................................68

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6

ASPECTES GENERALS ..................................................................................................................................................... 68
PATRÓ DE MOBILITAT ...................................................................................................................................................... 69
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES ............................................................................................................. 70
MOBILITAT NO MOTORITZADA......................................................................................................................................... 71
TRANSPORT PÚBLIC ........................................................................................................................................................ 73
VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT .................................................................................................................................... 74

4

POUM de Manlleu
Diagnosi de mobilitat

1

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

1.1

INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, significa un canvi de tendència en el model de
mobilitat. La Llei estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de
desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els
estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
La Llei 9/2003 parteix de la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes
negatius del transport, i dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis de
competitivitat, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat i sostenibilitat.
Tal i com s’especifica a l’article 18 de la Llei, com a mínim els plans territorials d’equipaments o
serveis, els plans directors, els plans d’ordenació municipal i els projectes de noves instal·lacions
que es determinin per reglament han d’incloure un estudi d’avaluació de mobilitat generada.
Els estudis de mobilitat generada (EAMG) es troben regulats pel Decret 344/2006, de 19 de
setembre, el qual vol donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual
les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la
satisfacció de les necessitats de mobilitat de la ciutadania, i en el qual també els valors de la
qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar cada dia més
presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària.
Amb els EAMG s’avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova
planificació i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els
sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. També,
valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova
mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor per a col·laborar en la solució
dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada.
A l’hora de desenvolupar l’avaluació de la mobilitat generada pel planejament urbanístic general
o derivat, cal tenir en compte els estudis i documents anteriors que podrien ajudar a analitzar el
marc territorial i les tendències en matèria de mobilitat.

5

1.2

OBJECTE

En relació a la mobilitat, aquest EAMG s’inscriu en el marc de diversos textos legislatius,
reglamentaris i tècnics, entre els quals destaquen la Llei 9/2003 de mobilitat, el Decret
344/2006 de regulació dels estudis de mobilitat generada, les Directrius Nacionals de Mobilitat.
Els objectius a assolir, que venen fixats per aquest marc, i principalment són:
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•

Prioritzar els modes no motoritzats (a peu i en bicicleta) en el disseny urbà del
municipi, tant en la vialitat futura prevista amb els creixements del POUM com en
l’existent.

•

Disposar d’una xarxa d’itineraris per a vianants accessible que connecti els principals
centres atractors de mobilitat del municipi.

•

Desenvolupar una xarxa d’itineraris per a bicicletes que garanteixi la cobertura de tot
el municipi.

•

Garantir la connexió en les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, vehicle
privat, transport públic) del sector en relació a la resta del nucli urbà.

•

Garantir l’accés a la xarxa de transport col·lectiu (tant en cobertura territorial com en
capacitat de l’oferta de transport col·lectiu).

•

Fomentar l’ús racional del vehicle privat.

•

Preveure una dotació mínima d’aparcament fora de la via pública tant per les
bicicletes com pel vehicle privat.

•

Regular el trànsit de vehicles pesants i distribució de mercaderies per dins del nucli
urbà.

•

Definir els espais necessaris per les operacions de càrrega i descàrrega.

POUM de Manlleu
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2

GENERALITATS DEL MUNICIPI

2.1

SITUACIÓ

El terme municipal de Manlleu, té una població de 20.220 habitants (padró continu de
l’Ajuntament, març 2016) i una superfície de 17,23 km2. Està situat a una altitud de 461 metres
respecte el nivell del mar (el punt més elevat del municipi és el Puig Agut (594 m) i el més
deprimit la Devesa (440 m)).

Figura 2.1. Situació de Manlleu

Font: lavola a partir d’ICC, Topogràfic 1/50.000
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2.2

DEMOGRAFIA

Manlleu compta amb una població de 20.220 habitants, dels quals el 50,1% eren dones i el
49,9% homes.
L’evolució de la població mostra un estancament i fins i tot una reducció demogràfica des de
l’any 2009 i fins avui.

Figura 2.2 Evolució demogràfica de Manlleu. Període 2000-2016
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Font: Idescat i Ajuntament de Manlleu

L’estructura de la població mostra una clara tendència a l’envelliment, però de forma menys
accentuada respecte als valors comarcals, en bona mesura motivada pel major percentatge de
població immigrant (la qual presenta una estructura d’edat lleugerament més jove).
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Figura 2.3 Estructura de població de Manlleu i Osona. Any 2014

Manlleu

Osona

De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys

6

4

2

0

Dones

2

4

6

De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys

6

4

Homes

2

0

Dones

2

4

6

Homes

Font: Idescat

Per barris, un 30% de la població viu a l’Erm, mentre que a Vilamirosa, Gràcia, El Puig i Baix Vila
compten amb percentatges de població propers al 10%.

Figura 2.4 Repartiment de la població de Manlleu per barris. 2016
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2.3

HABITATGE

Segons el cens d’habitatge de 2011, Manlleu compta amb 4.488 edificis i 9.415 immobles. Les
principals característiques del parc d’habitatges són:
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•

Predomina l’edificació de baixa densitat i amb poques plantes sobre rasant. El 82,8%
dels edificis tenen com a màxim dos plantes sobre rasant.

•

El 74,2% dels habitatges són unifamiliars.

•

Segons l’estat de conservació, el 94,3% dels edificis l’estat és bo, el 4,7% deficient i
l’1% restant és dolent o ruïnós.

•

Segons l’any de construcció el 8,2% dels edificis foren construïts a partir de l’any
2002, el 12,2% del període 1991-2001, el 14,2% del període 1981-1991, el 19,4% del
període 1971-1981 i el 46% restants són anteriors a l’any 1971.

•

Segons la disponibilitat d’aparcament, hi ha un 34,8% d’habitatges que no disposen
d’aparcament. La dotació total d’aparcament en habitatges se situa entorn de les
6.000 places.
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2.4

ESTRUCTURA ECONÒMICA

A 31 de març de 2016, Manlleu comptava amb 613 comptes de cotització (paràmetre força
equivalent al nombre d’empreses existents) que ocupaven a un total de 3.272 treballadors/es. A
aquest valor cal sumar-hi 1.641 treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Per grans sectors aquests treballadors es distribueixen:
•

146 persones treballen a l’agricultura (2,97%).

•

1.290 treballen a la indústria (26,26%).

•

338 treballen a la construcció (6,88%).

•

3.139 treballen al sector serveis (63,89%).

En relació al nombre de persones aturades, al maig de 2016 hi havia 1.743 persones a l’atur
(registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal),
amb una taxa d’atur de 18,46%.
Per gènere la taxa d’atur de les dones és molt superior a la dels homes (un 21,13% respecte al
16,03%), essent una situació força comuna en el conjunt de municipis de la comarca (un 15,77%
d’atur femení i un 9,93% de masculí).
Per sectors econòmics, un 2,2% dels aturats pertanyen a l’agricultura, un 20,3% a la indústria, un
12,5% a la construcció, el 47,5% al sector serveis i la resta correspon a persones sense ocupació
anterior. Aquest darrer col·lectiu presenta percentualment valors superiors als del conjunt de la
comarca.
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3

INFRAESTRUCTURES EXISTENTS I PREVISTES

Aquest apartat s’analitzen les xarxes de mobilitat supramunicipals existents i previstes que per
la seva incidència en l’àmbit territorial a Manlleu s’han de tenir en compte en relació a les
propostes del POUM.

3.1

INFRAESTRUCTURES ACTUALS

Manlleu compta amb una línia ferroviària: la línia Barcelona –Vic – Puigcerdà. Es tracta d’una
línia amb una sola via en la major part del seu traçat (entre Montcada i Puigcerdà) i amb una
oferta força escassa amb parada a Manlleu (en dia feiner s’aturen 15 expedicions per sentit de
circulació).
En relació a les infraestructures viàries d’accés a la ciutat es poden classificar en xarxa bàsica
(per a la circulació de pas i la circulació interna de llarga distància) i xarxa comarcal i local
(utilitzada per a la circulació general entre els centres comarcals i entre d’altres nuclis
importants de població).
La xarxa bàsica d’accés a la població de Manlleu està formada per les carreteres:
• C-17 que uneix Barcelona i Ripoll. Al seu pas per Manlleu compta amb una secció 2
carrils per sentit de circulació i una única sortida al punt quilomètric (pk) 69. A partir
d’aquesta sortida l’accés a la població es fa per mitjà de la carretera BV-4608. A l’entorn
d’aquesta sortida (al pk. 65,6), la intensitat de vehicles mitjana registrada l’any 2014
era de 35.544 vehicles/dia.
•

C-25. Compta amb una secció 2 carrils per sentit i disposa de dues sortides que donen
servei a la població: al pk 182 i al pk 180 que connecta amb la C-17. A l’entorn
d’aquestes sortides (al pk. 182,7), la intensitat de vehicles mitjana registrada l’any
2014 era de 20.180 vehicles/dia.

•

C-37. Al seu pas per Manlleu compta amb una secció d’1 carril per sentit. Disposa de
dues sortides que dóna servei a la població en el pk 148 (per mitjà de la carretera BV4608) i pk 152 (per mitjà de la carretera BV-5224). A l’entorn d’aquesta sortida (al pk.
150,5), la intensitat de vehicles mitjana registrada l’any 2014 era de 12.283
vehicles/dia.

Per altra banda, la xarxa de carreteres d’àmbit comarcal (totes elles de titularitat de la Diputació
de Barcelona) són les següents:
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•

BV-4608, que connecta Manlleu amb Sant Hipòlit de Voltregà. Al pk 20,2 aquesta via
compta amb un enllaç a les carreteres C-17 i C-37.

•

B-522, que connecta Manlleu amb Vic i al C-25 al sud, i amb l’Esquirol i la C-153 al nord-est.

•

BV-5222, que connecta Manlleu amb Roda de Ter i la C-153.

POUM de Manlleu
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•

BV-5224, que connecta Manlleu amb Torelló i enllaça amb la C-37.

La taula 3.1 mostra les intensitats de trànsit d’aquesta vialitat segons els darrers aforaments
publicats per la Diputació de Barcelona, així com el seu nivell de servei en hora punta.
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Taula 3.1. Intensitats Mitjanes Diàries de trànsit de infraestructures viàries d’accés a la població
Carretera: B-522
Tram: Manlleu-Sant Martí Sescorts
Pk: 11,0
IMD feiner: 1.629 (2014)
IMD dissabte: 1.486 (2014)
IMD festiu: 1.223 (2014)
% vehicles pesants en dia feiner: 10,02
Trànsit en hora punta: 130-140 vehicles
Nivell de servei de la via en hora punta : A. Sense conflicte (5%)
Evolució horària de la IMD en dia feiner (vehicles/hora)
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Es considera una capacitat màxima de 1.200 vehicles/hora i la següent taula
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Carretera: B-522
Tram: Manlleu-Vic
Pk: 3,0
IMD feiner: 15.129 (2013)
IMD dissabte: 11.573 (2013)
IMD festiu: 7.651 (2013)
% vehicles pesants en dia feiner: 7,42
Trànsit en hora punta: 1.220 vehicles
Nivell de servei de la via en hora punta: B.Molt fluïd (41%)
Evolució de la IMD en aquest punt
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Carretera: BV-4608
Tram: Manlleu-C-17
Pk: 21,44
IMD feiner: 9.895 (2015)
IMD dissabte: 7.020 (2015)
IMD festiu: 5.742 (2015)
% vehicles pesants en dia feiner: 10,27
Trànsit en hora punta: 820 vehicles
Nivell de servei de la via en hora punta: B.Molt fluïd (27%)
Evolució horària de la IMD en dia feiner (vehicles/hora)
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Carretera: BV-5222
Tram: Manlleu-Roda de Ter
Pk: 0,5
IMD feiner: 6.466 (2015)
IMD dissabte: 4.705 (2015)
IMD festiu: 3.514 (2015)
% vehicles pesants en dia feiner: 9,01
Trànsit en hora punta: 515 vehicles
Nivell de servei de la via en hora punta: A.Sense conflicte (17%)
Evolució horària de la IMD en dia feiner (vehicles/hora)
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Carretera: BV-5224
Tram: Manlleu-C-37
Pk: 1,3
IMD feiner: 8.024 (2014)
IMD dissabte: 6.369 (2014)
IMD festiu: 4.575 (2014)
% vehicles pesants en dia feiner: 10,93
Trànsit en hora punta: 625 vehicles
Nivell de servei de la via en hora punta: B.Molt fluïd (21%)
Evolució horària de la IMD en dia feiner (vehicles/hora)
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Font: Diputació de Barcelona
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En base a aquestes dades s’observa com en dia feiner accedeixen a la població 41.143 vehicles
totals, dels quals 4.071 correspon a vehicles pesants, i dins d’aquests darrers es registren 270
entrades/sortides de vehicles articulats pesants.

IMD total vehicles: 41.143
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Font: Diputació de Barcelona
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El nivell de servei d’una via es fixa en 1.900 vehicles i hora/carril de circulació, si bé, generalment
s’utilitza un valor més conservador per als càlculs de la seva capacitat (1.500 o 1.700). Aplicant
aquest valor a tots els vials d’accés a la població, el nivell de servei actual en hora punta
d’aquests accessos presenta índex de saturació inferiors al 50% en tots els casos, i per tant en
una situació d’òptima fluïdesa.
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3.2

PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL QUE AFECTA A LES
INFRAESTRUCTURES

A continuació es descriuen aquelles infraestructures relacionades amb les figures de
planejament supramunicipal que poden tenir incidència a la població.
PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES CENTRALS
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
(PTPCC) va ser aprovat definitivament per acord de
Govern el 16 de setembre de 2008. El Pla preveu les
següents actuacions amb incidència a Manlleu:
•

B-522: Condicionament del tram Vic –
Manlleu (inversió prevista de l'actuació: 4
M€).

•

Vial d'Osona: Tram Nord Vic - Torelló. Inclou
variants de Roda de Ter, Manlleu i Torelló
(inversió prevista de l'actuació: 51 M€).

PLA D'INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT DE CATALUNYA (2006-2026)
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 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€.

PLA TRANSPORTS VIATGERS 2008-2012
És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys
en relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del
sistema. Es va aprovar definitivament el 7 de gener de 2009.
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Les actuacions que recull aquest Pla en relació a l’àmbit d’estudi són:
•

Perllongament del servei de rodalia des de Vic fins a Torelló. La dotació d’un servei de
rodalia més enllà de Vic permetrà, d’una banda, proporcionar un servei de proximitat a la
capital d’Osona i, de l’altra, augmentar la connexió del continu urbà de la ciutat cap a
Barcelona. Aquests serveis, però, estan condicionats a la capacitat de la infraestructura
en aquest tram, que és de via única.

•

Implantar serveis d’autobús exprés entre Vic i Barcelona.

•

Millora de la connexió Olot–Vic pel túnel de Bracons.

PLA ESTRATEGIC DE LA BICICLETA 2008-2012
Aquest Pla té per objectiu fomentar i potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport
habitual. Les actuacions plantejades en el pla es recullen en set eixos estratègics:
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•

Fer un estudi previ per detectar tots els camins i les vies secundàries en desús que
podrien ser pistes aptes per a la bicicleta, i proposar noves connexions i
infraestructures.

•

Elaborar un manual per a la seva construcció que permeti que els requeriments de la
bicicleta es tinguin en compte en els plans locals de desenvolupament territorial i
urbanístic.

•

Crear una normativa de trànsit específica que afavoreixi aquest tipus de mobilitat.

•

Desenvolupar mesures de seguretat per als ciclistes, com ara zones de pacificació del
trànsit, o l'ordenació de les zones de velocitat reduïda.

•

Afavorir la intermodalitat de la bicicleta amb el transport públic i adaptar els vehicles de
transport públic a fi que també puguin dur bicicletes.

•

Fer campanyes de promoció, de lloguer, i d'educació i formació viària sensible a les
necessitats dels ciclistes a les escoles i autoescoles.
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4

MOBILITAT ACTUAL I MOBILITAT GENERADA

4.1

MOBILITAT ACTUAL

En aquest apartat es presenta les dades referents al comportament de la mobilitat de Manlleu
segons les enquestes de mobilitat existents. En concret es presenta el resultat de l’Enquesta de
Mobilitat Obligada dels anys 2001 i 2011 (que analitza el comportament del primer
desplaçament del dia per raó de treball o d’estudis de la població de més de 16 anys) i aquelles
dades rellevants de l’enquesta de mobilitat quotidiana de 2006.

4.1.1

MOBILITAT OBLIGADA (2001 I 2011)

A Manlleu, la mobilitat per treball o estudis (obligada) suposa que 14.416 persones que es
desplacen a diari (any 2011). D’aquests, la majoria ho fan per raó de treball (64%) i la resta per raó
d’estudi (36%).
•

Un 48,94% correspon a residents que treballen o estudien dins del municipi (7.055
persones).

•

Un 19,25% correspon a no residents que treballen o estudien dins del municipi (2.775).

•

Un 31,81% correspon a residents que treballen o estudien a fora de la població (4.586).

En base a aquesta informació s’estableixen dos índexs de mobilitat relacionats:
•

La taxa d’autocontenció que és la relació entre els desplaçaments per treball o estudis
dins del municipi i els desplaçaments totals (dins i fora del municipi)

•

La taxa d’autosuficiència que relaciona el nombre de desplaçaments per treball/estudis
dels residents en el propi municipi i el total de llocs de treball o estudis del municipi.

Taula 4.1. Desplaçaments per treball i estudis a Manlleu. Any 2011

RESIDÈNCIA - TREBALL
TOTAL
HOMES
DONES

TIPUS DE DESPLAÇAMENT

RESIDÈNCIA - ESTUDI
TOTAL
HOMES
DONES

Interns

2.999

1.667

1.331

4.056

2.006

2.049

A altres municipis (generats)

2.355

2.414

1.443

420

343

385

Des d’altres municipis (atrets)

3.857

1.264

1.092

729

167

252

Total

9.211

5.345

3.866

5.205

2.516

2.686

% Autocontenció

43,7%

-

-

84,8%

% Autosuficiència

56,0%

-

-

90,7%

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2011)
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Per gènere, s’observa com els homes compten de mitjana amb un desplaçament més llunyà en
el cas dels desplaçaments per motius de treball, mentre que per estudis no s’observen
diferències rellevants per gènere.
En la mobilitat per motius de treball, el patró de mobilitat dels desplaçaments interns està basat
en l’ús del vehicle privat (cotxe / motocicleta) si bé també resulta important l’ús dels modes no
motoritzats. En canvi, la dependència del vehicle privat resulta molt més elevada en els
desplaçaments externs (tant en els atrets com en els generats).
Figura 4.1 Repartiment modal de la mobilitat obligada per raons de treball a Manlleu. 2011

Treball-interns

25,7%
37,2%

No es desplaça
No motoritzats
Transport col·lectiu
Vehicle privat

7,0%

30,1%

Treball-atrets
4,6%
11,0%
No es desplaça
No motoritzats
Transport col·lectiu
Vehicle privat
84,4%

Treball-generats
16,1%
No es desplaça
No motoritzats
Transport col·lectiu
Vehicle privat
83,9%

Font: Cens de població i habitatges de l'INE
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En la mobilitat per motius d’estudis, el patró de mobilitat dels desplaçaments interns està basat
en els desplaçaments a peu, mentre que la dependència del vehicle privat resulta molt més
elevada en els desplaçaments externs (tant en els atrets com en els generats), si bé s’observen
percentatges d’ús del transport col·lectiu superiors respecte a la mobilitat per treball.

Figura 4.2 Repartiment modal de la mobilitat obligada per raons de estudis a Manlleu. 2011

Estudis-interns
19,0%

19,1%
No es desplaça
No motoritzats

12,4%

Transport col·lectiu
Vehicle privat
49,5%

Estudis-atrets

30,3%

No es desplaça
No motoritzats
Transport col·lectiu
Vehicle privat

69,7%

Estudis-generats

37,8%

No es desplaça
No motoritzats
Transport col·lectiu

62,2%

Vehicle privat

Font: Cens de població i habitatges de l'INE
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Altres dades rellevants referents a la mobilitat obligada per treball i estudis són les següents:

Taula 4.2. Altres característiques de la mobilitat obligada (per treball / estudis) a Manlleu. Any 2011

PARÀMETRE

RESIDÈNCIA - TREBALL

Ocupació del vehicle privat (ocupants/vehicle)
Nre. de desplaçaments dia (aprox.)
Temps mitjà de desplaçament (minuts)

RESIDÈNCIA - ESTUDI

1,20

2,52

2,5

3,2

15,8’

10,9’

Font: Cens de població i habitatges de l'INE

En relació al repartiment territorial de la mobilitat obligada, no es disposa de dades de 2011 i a
continuació es presenten les dades de 2001. En base a aquesta informació la major polaritat de
la mobilitat externa per treball es relaciona amb la ciutat de Vic (tant pel que fa a la mobilitat
atreta com la generada). Altres polaritats rellevants són Torelló, Roda de Ter, Barcelona i Sant
Hipòlit de Voltregà / Masies de Voltregà.
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Figura 4.3 Principals relacions intermunicipals en la mobilitat obligada de Manlleu. Any 2001.
Mobilitat generada per treball (origen Manlleu i destí a fora del municipi)

Mobilitat atreta per treball (origen fora del municipi i destí a Manlleu)
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Mobilitat generada per estudis (origen Manlleu i destí a fora del municipi)

Mobilitat atreta per estudis (origen fora del municipi i destí a Manlleu)

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada de 2001
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4.1.2

MOBILITAT QUOTIDIANA (2006)

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006 permet conèixer les principals característiques de la
mobilitat per motius laborals i personals. D’aquesta enquesta s’ha analitzat el repartiment
territorial de la mobilitat i el repartiment modal de la mateixa.
En relació al repartiment territorial, aproximadament del total de la mobilitat amb origen o
destinació a Manlleu:
•

El 55,3% és interna.

•

El 22,1% és generada externa (amb origen a Manlleu i destí a fora del municipi).

•

El 22,6% és atreta externa(amb origen a fora del municipi i destí a Manlleu).

L’àmbit territorial de la mobilitat generada i atreta és fonamentalment cap a Vic i d’altres
municipis de la Plana de Vic i cap a la ciutat de Barcelona (vegeu la figura següent).

Figura 4.4 Principals relacions intermunicipals en la mobilitat quotidiana de Manlleu. Any 2006.

Vic
Torelló
Roda de Ter

19,3%

Les Masies de Voltregà
27,5%
1,1%
1,1%

Les Masies de Roda
Sant Hipòlit de Voltregà

1,1%

l'Esquirol
1,8%

Barcelona

2,1%

Gurb

2,3%

Sant Vicenç de Torelló

3,2%
10,1%
3,7%

Tona
Sant Julià de Vilatorta
Sant Pere de Torelló

3,9%
7,1%

4,6%
5,5%

5,5%

Girona
Ripoll
Altres

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006
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Per la seva banda, el repartiment modal de la mobilitat quotidiana és el següent.
Figura 4.5 Repartiment modal de la mobilitat quotidiana de Manlleu. Any 2006.

Interns

35,0%

A peu
Bicicleta
Transport col·lectiu
63,2%

Vehicle privat

1,0%
0,7%

Externs (generats/atrets)
3,6%
0,2%
A peu
4,1%

Bicicleta
Transport col·lectiu

92,0%

Vehicle privat

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006

En aquest cas s’observa un important ús dels modes no motoritzats en els desplaçaments
interns i una elevada dependència del vehicle privat en els desplaçaments externs.
L’anàlisi de la distribució horària dels desplaçaments, mostra diferències entre la mobilitat
ocupacional i la personal. La mobilitat ocupacional segueix unes pautes més marcades de
distribució temporal, essent possible poder destacar unes hores punta clares d’entrada i sortida
del lloc de treball. Per contra, en els desplaçaments personals la distribució horària és més
homogènia al llarg del dia, exceptuant les hores de nit i matinada (entre les 23.00 i les 8.00
hores). Tot i això, la mobilitat personal està molt relacionada amb els horaris laborals dels
establiments comercials, concentrant la major activitat entre les 8.00 i les 13.00 hores i entre
les 16.00 i les 20.00 hores (vegeu la figura 4.6.).

28

POUM de Manlleu
Diagnosi de mobilitat

Figura 4.6. Distribució horària de la mobilitat quotidiana de les Comarques Centrals en dia feiner segons l’EMQ

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)

En caps de setmana i festius la mobilitat existent és principalment per motius personals. Per
aquest motiu s’observa una baixa concentració dels desplaçaments en una mateixa hora. Això fa
que els moviments estiguin repartits durant tot el dia de forma força similar, excepte les hores
de nit (de les 22 a les 7h). Al migdia també es detecta un baixada dels desplaçaments.
Figura 4.7. Distribució horària de la mobilitat quotidiana de les Comarques Centrals en dissabte o festiu segons
l’EMQ

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)
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4.1.3

DADES DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Finalment es complementa la informació de les enquestes de mobilitat amb dades del
Departament d’Ensenyament.
Durant el curs 2015-2016, hi havia 3.836 alumnes matriculats a les escoles de Manlleu (sense
incloure les escoles bressol). D’aquests, el 84% correspon a alumnes residents a Manlleu i la resta
a residents als municipis veïns.
Taula 4.3 Alumnes matriculats per centres educatius. Curs 2015-2016

NRE. ALUMNES

RESIDENTS A
MANLLEU

RESIDENTS A FORA
DE MANLLEU

Escola Casals–Gràcia

312

268

44

Escola El Carme–Vedruna

560

522

38

Escola Pompeu Fabra

520

502

18

Escola Puig-Agut

331

328

3

Escola Quatre Vents

495

484

11

Institut Antoni Pous

613

384

229

La Salle Manlleu

832

558

274

Institut La Teuleria

173

170

3

Total

3836

3216

620

CENTRE

Font: Departament d’Ensenyament

Dels més de 600 alumnes que estudien a Manlleu i resideixen a fora del municipi, els principals
orígens són:
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•

Vic (107 alumnes).

•

Torelló (91).

•

Roda de Ter (68).

•

L’Esquirol (37).

•

Les Masies de Voltregà (25).

•

Sant Pere de Torelló (25).

•

Les Masies de Roda (23).

•

Sant Hipòlit de Voltregà (23).

•

Centelles (22).

•

Ripoll (20).

•

Altres (179).
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Per altra banda, sense incloure els estudis universitaris, hi ha 389 alumnes residents a Manlleu,
que estudien a fora del municipi. Les principals destinacions són:
•

Vic (192 alumnes).

•

Barcelona (55).

•

Tona (28).

•

Torelló (21).

•

Ripoll (18).

•

Les Masies de Voltregà (15).

•

Altres (60).
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4.1.4

POLS DE MOBILITAT

La taula següent mostra els principals pols de mobilitat dins del municipi, corresponents a
equipaments municipals.

Taula 4.4 Principals centres atractors / generadors de mobilitat de Manlleu

TIPUS

DESCRIPCIÓ

Equipaments
municipals

Ajuntament de Manlleu, Carrer Enric Delaris, Can Puget, Jutjat de Pau - Registre Civil,
Oficina d'Habitatge de Manlleu, Oficina de Gestió Tributària-ORGT, Oficina de Turisme,
Oficina del Servei d'atenció a les dones- SIAD, Oficina Municipal d'Escolarització- OME,
Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor de Manlleu - OMIC, Policia Local
de Manlleu, Servei de comunicació municipal, Síndic municipal de greuges

Sociosanitaris

Cementiri parroquial, Centre d'Atenció Primària CAP Manlleu, Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - Tris Tras, Centre de dia Josep Roqué
Castell, El Sarró, banc d'aliments de Manlleu, Hospital Sant Jaume , Residència Aura de
Manlleu, Tanatori - Serveis funeraris Cuberta

Equipaments
educatius

Aula d'autoaprenentatge d'idiomes, Aula Mentor Manlleu , Aula Mercat Municipal, Casal
Cívic Frederica Montseny, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - Tris
Tras, Centre de Formació d'adults Martí i Pol, Centre Obert Tripijoc , Centre ocupacional
Sant Tomàs, Col·legi El Carme-Vedruna, Col·legi La Salle Manlleu, El Canal, espai de
formació i ocupació, Escola bressol "Sol-Solet", Escola bressol municipal "Colors", Escola
bressol municipal "Els Picarols", Escola Casals Gràcia, Escola municipal de Música de
Manlleu, Escola Pompeu Fabra, Escola Puig-Agut, Escola Quatre Vents, Feinateca,
Institut Antoni Pous i Argila, Institut del Ter, Punt Òmnia Casal Cívic, Punt TIC elCanal,
Sala d'actes Escola Puig-Agut.

Equipaments
culturals

Auditori Fundació Antiga Caixa de Manlleu, biblioteca Municipal de Manlleu. Espai Bisbe
Morgades, Casa de Cultura Can Puget, Casal Cívic Frederica Montseny, Casal de Gent
Gran, Espai Rusiñol, Mercat Municipal de Manlleu, Museu del Ter, Oficina de Turisme,
Punt Òmnia Casal Cívic, Sala d'actes Escola Puig-Agut, Sala d'exposicions Can Patalarga,
Sala d'exposicions de Can Puget, Teatre / Cinema del Casal de Gràcia

Equipaments
esportius

Camp municipal d'Esports, Pavelló municipal d'Esports, Piscina Coberta Municipal,
Piscina Municipal d'Estiu, Pista d'Atletisme, Pista de Futbol Sala de La Salle, Pista
poliesportiva (carrer Vilamontà), Rocòdrom Can Tiba-li, Skate Park

Comercials

Mercat municipal, Centre de la Vila (plaça i entorns), av. Roma, supermercats...

Industrial /
activitats

La zona de polígons industrials del municipi (polígons de la Coromina, la Font de Tarrés
i el Verdaguer) i principals empreses implantades: La Piara, General Cable, Prasfarma,
Mimcord, Novatilu...

Locals de culte

Comunitat Musulmana de Manlleu, Església Evangèlica Baptista de Manlleu, Església
Evangèlica Millors Promeses, Església Evangèlica Pentecostal Bíblia Oberta, Parròquia
de Sant Pau, Parròquia de Santa Maria, Parròquia Nostra Senyora de Gràcia, Saló del
Regne dels Testimonis Cristians de Jehovà
Font: Ajuntament de Manlleu
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La figura següent mostra el repartiment territorial d’aquests equipaments.
Figura 4.8. Principals centres atractors / generadors de mobilitat de Manlleu

Font: Ajuntament de Manlleu
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5

XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT

5.1

XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS

5.1.1

CONFIGURACIÓ DE L’ESPAI PER A VIANANTS

L’anàlisi de la xarxa d’itineraris per a vianants de Manlleu s’ha efectuat a partir de la informació
del treball de camp i la informació facilitada per l’Ajuntament.
Per tal de garantir la comoditat i la seguretat dels vianants, l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer,
pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats fixa que l’amplada lliure
d’obstacles de les voreres ha de ser com a mínim de 1,8 m (que excepcionalment es pot reduir
fins a 1,5 m en zones consolidades) i per tant a l’hora d’avaluar l’espai destinat a vianants s’ha
considerat aquest valor com a llindar de compliment mínim obligatori.
Figura 5.1. Possibilitat de moviments a peu segons les dimensions de la vorera

No accessible

Accessible però
millorable

Accessible

Font: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona. Secció d’accessibilitat.

L’aplicació de l’anàlisi d’amplades de les voreres (segons la cartografia) s’observa com
pràcticament el 48% dels metres lineals de vorera se situa per sota de 1,5 metres d’amplada
total, i per tant amb unes condicions molt millorables en quant a l’accessibilitat.
Per barris s’observen condicions més favorables per al vianant a Dalt i Baix Vila i a l’Erm, mentre
que els barris amb les condicions menys favorables són Vista Alegre, El Puig, la Cavalleria i
Vilamirosa.

35

Figura 5.2. Amplada total de les voreres per barris (segons metres lineals de vorera)
100%
90%
80%
70%
60%
Plataforma única

50%

>180cm

40%

151-180cm

30%

91-150cm
≤ 90 cm

20%
10%

Figura 5.3. Amplada total de les voreres de Manlleu
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El Puig

Gràcia
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Baix Vila
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Un altre element rellevant és el pendent màxim dels itineraris urbans. La major part dels vials
compten amb pendents inferiors al 5%, i per tant amb unes bones condicions per als
desplaçaments a peu i en bicicleta.
Figura 5.4. Vials urbans amb un pendent superior al 5% (en vermell)
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A continuació es presenta una caracterització global de la configuració de la vialitat dels
diferents barris de Manlleu.
•

Dalt Vila

Part del barri és de plataforma única i amb
restricció d’accés per al vehicle privat.
Únicament aquells vials que no s’ha
reurbanitzat la vorera presenta unes
condicions molt millorables (carrer Torelló).
•

Baix Vila

L’arranjament de la plaça Fra Bernadí i la
conversió a plataforma única de diversos
vials del seu entorn ha suposat una clara
millora de l’accessibilitat i qualitat de l’espai
per als vianants. Les principals mancances
s’observen en tots aquells vials amb
seccions estretes i en els quals no s’hi ha
actuat (carrers Sant Joan, Sant Antoni, Vendrell (primer tram), Sant Domènec, Horta d’en Font...).
•

Cavalleria

En general compta amb moltes mancances
en quant a l’accessibilitat per als vianants:
voreres més estretes d’1,5 m d’amplada
lliure de pas, vials amb amplades entre
façanes on resulta poc recomanable que la
vorera i la calçada se situïn a diferent nivell
(carrer Sant Jordi, Cavalleria, Mn. Cinto
Verdaguer...) i la major part de les cruïlles no
disposen de passos per a vianants.
•

Gràcia

Si bé fa uns anys, la major part de les voreres
no garantien els criteris d’accessibilitat, la
situació actual resulta més favorable. En
aquest sentit, l’arranjament de l’avinguda
Diputació, la millora de l’accessibilitat a
l’entorn de l’estació de ferrocarril i també la
millora de la qualitat de l’espai per a vianants
a l’entorn de l’Escola Casals-Gràcia ha suposat una clara millora en l’accessibilitat per al vianants
al barri.
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•

Nou

Barri contigu a Gràcia, i amb unes condicions
d’accessibilitat similars (voreres força
estretes), si bé la major part de les cruïlles
disposa de passos per a vianants. Tot i
l’existència de la plaça Àngela Roca, aquesta
presenta unes característiques molt
millorables per a la mobilitat a peu.
•

Vista Alegre

L’accessibilitat dins del propi barri de Vista
Alegre resulta molt millorable en quant a
l’amplada de les voreres. No obstant això,
encara més rellevant resulta no disposar d’un
itinerari segur i accessible que connecti els
més de 300 residents al barri amb el conjunt
del nucli urbà, ja que per aquesta connexió
cal utilitzar el pont de Can Moles (amb
voreres molt estretes). Cal destacar però,
que a principis de 2017 es preveu que es realitzin les obres d’ampliació d’aquest pont, el qual
comptarà amb una calçada de 6,6 metres d'ample i voreres de 2,0 metres a banda i banda.
•

La Salut

Es tracta d’un barri, en el qual cal diferenciar els sectors de nova urbanització (amb unes bones
condicions d’accessibilitat per als vianants) d’aquells sectors amb una urbanització anterior (on
les condicions resulten millorables). La major part de les cruïlles disposen de passos per a
vianants.
•

L’Erm

L’Erm és un barri on s’observen diferents
tipologies de vialitat. D’una banda, els sectors
d’urbanització més recent (av. Puigmal i vials
de l’entorn) presenten en general unes bones
condicions per a la mobilitat a peu. Així
mateix, l’actuació urbanística al mercat
municipal i entorn, també ha suposat una
millora considerable per afavorir la mobilitat a
peu i per prioritzar el vianant en front del
vehicle privat. Finalment, els vials on no s’hi
ha fet cap actuació, encara presenten mancances en quant a l’accessibilitat, principalment
relacionades amb la insuficient amplada de pas per al vianant.
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•

Vilamirosa

Aquest barri té mancances evidents en quant
a l’accessibilitat per al vianant. D’una banda,
les voreres tenen amplades lleugerament per
sota del que fixa la normativa d’accessibilitat,
i per altra banda, excepte a l’entorn del carrer
Vilamirosa, la resta de vials pràcticament en
cap cas disposen de passos per a vianants.
•

La Coromina

Barri de transició entre el nucli urbà
residencial i la zona industrial. La qualitat de
l’espai per a vianants resulta millorable i no
presenta cap itinerari potent de connexió
amb la zona industrial.
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Per altra banda, a continuació es mostra un breu anàlisi qualitatiu de l’accessibilitat i espai per
als vianants a l’entorn dels principals equipaments públics i també les principals places / parcs.
En relació a les places, generalment tant el seu grau d’accessibilitat com la qualitat que aquest
presenta és bo o acceptable.

Taula 5.1 Accessibilitat i qualitat de l’espai de les principals places i parcs del municipi

PLAÇA O PARC
Fra Bernadí
Plaça de Gràcia
Plaça dels Viladomat
Parc del Benet
Plaça Àngela Roca
Plaça del Mercat
Plaça de Dalt Vila
Plaça de Sant Antoni de Pàdua
Parc de l’Erm
Parc del Puig
Plaça dels Àlbers
Plaça de Llevant
Plaça de Llevant
Parc del Ter

ACCESSIBILITAT A L’ESPAI
Bona
Millorable
Acceptable
Acceptable
Deficient
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Bona
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Millorable

QUALITAT DE L’ESPAI
Bona
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Bona
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Acceptable
Bona

Per altra banda la taula següent mostra l’accessibilitat de l’entorn i de l’edifici dels principals
equipaments i polaritats del municipi.
Taula 5.2 Accessibilitat de l’entorn dels principals equipaments i polaritats

EQUIPAMENT
Ajuntament de Manlleu
Casal de la Gent Gran
Can Puget
Equipaments (C/ Enric Delaris)
CAP, Tanatori, Residència i Hospital
Pavelló poliesportiu
Camp municipal d’esports
Piscina municipal
Mercat municipal
Centre Cívic
Espai Rusiñol
Museu Industrial del Ter

ENTORN
Bona
Bona
Bona
Bona
Millorable
Acceptable
Millorable
Acceptable
Bona
Bona
Deficient
Millorable

EDIFICI
Bona
Millorable
Bona
Bona
Bona
Bona
Acceptable
Bona
Bona
Bona
Millorable
Bona
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EQUIPAMENT
Biblioteca municipal
Escola Bressol Colors
Escola Bressol Picarols
Escola Casals Gràcia
Escola Quatre Vents
Escola Puig Agut
Escola El Carme
Escola Pompeu Fabra
Institut La Teuleria
Institut Antoni Pous
Col·legi La Salle
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ENTORN
Millorable
Acceptable
Bona
Bona
Bona
Bona
Deficient
Acceptable
Bona
Acceptable
Bona

EDIFICI
Deficient
Bona
Bona
Millorable
Bona
Bona
Deficient
Bona
Bona
Millorable
Millorable
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5.1.2

RECORREGUTS CAP AL MEDI RURAL

El nucli urbà connecta amb un gran nombre de camins que constitueixen itineraris rurals,
utilitzats tant per a l’accés a les cases de pagès com també per motius d’oci. La connexió entre
el recorregut interurbà en alguns casos presenta unes bones condicions, però en la majoria de
les ocasions aquest accés és millorable des del punt de vista dels vianants. La figura següent
mostra la gran quantitat de punts d’accés i també reflexa la manca d’itineraris per a vianants que
permeti el creuament del riu Ter.

Figura 5.5. Punts d’accés des del nucli urbà a itineraris rurals
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5.1.3

DEMANDA DE VIANANTS

La demanda de vianants de Manlleu es troba molt vinculada al pols generadors/atractors de
mobilitat del municipi. En aquest sentit cal destacar una demanda elevada a:
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•

Plaça Fra Bernadí i vials del seu entorn (de Baix i Dalt Vila). Aquest àmbit aglutina
diferents equipaments i una major concentració d’equipaments comercials.

•

Sector del mercat municipal i parc de l’Erm.

•

A l’entorn dels equipaments educatius. Els que compten amb un major nombre
d’alumnes matriculats són en ordre decreixent: La Salle, Institut Antoni Pous, escola
El Carme-Vedruna, escola Pompeu Fabra, escola Quatre Vents, escola Puig-Agut i
Escola Casals-Gràcia.

•

A l’entorn de la zona esportiva del passeig del Ter (pavelló i camps de futbol).

•

A l’entorn del CAP, l’Hospital de Sant Jaume i el tanatori.

•

A la piscina municipal.

•

Al passeig del Ter, si bé aquest itinerari té un major component d’oci.

•

Altres sectors de major concentració d’activitat comercial (passeig de Sant Joan, av.
Roma...).
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5.2

XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS DE TRANSPORT COL·LECTIU

5.2.1

TRANSPORT URBÀ

Manlleu no té bus urbà i únicament disposa d’un servei de transport adaptat per a les persones
que han d’accedir als serveis socials d'atenció especialitzada o a d’altres serveis dins el municipi
(CAP, Centre de dia o Hospital de dia). Aquest servei es presta per mitjà d’un microbús amb
capacitat per a 9 places.
El marc legal vigent obliga a disposar de transport urbà als municipis de més de 50.000
habitants i a totes les capitals de comarca. Manlleu es troba per sota d’aquest llindar si bé, cal
destacar que la major part dels municipis de Catalunya d’entre 17.500 i 25.000 habitants
disposen de transport urbà.
Taula 5.3 Disponibilitat de transport urbà de municipis catalans amb una població entre 17.500 i 25.000 habitants

MUNICIPI

POBLACIÓ 2015

BÚS URBÀ

Valls

24.321

Si

Calafell

24.256

Si

Olesa de Montserrat

23.536

Si

Castellar del Vallès

23.442

Si

Masnou, el

22.923

Si

Palafrugell

22.733

Si

Vila-seca

22.332

Si

Esparreguera

21.701

Si

Sant Feliu de Guíxols

21.586

Si

Amposta

20.952

Si

Vilassar de Mar

20.447

Si

Manlleu

20.228

No

Sant Quirze del Vallès

19.602

No

Roses

19.575

Si

Franqueses del Vallès, les

19.446

Si

Banyoles

19.299

Si

Parets del Vallès

18.901

Si

Malgrat de Mar

18.371

Si

Calella

18.226

Si

Cardedeu

17.938

Si

Palamós

17.911

Si
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5.2.2

TRANSPORT INTERURBÀ

Manlleu es troba inclòs dins l’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de
Barcelona (concretament dins la zona 6Z) i, per tant, disposa d’un sistema tarifari integrat.
Aquesta actuació ha suposat una millora evident als usuaris, tant per preu com pel foment de la
intermodalitat entre els diferents modes de transport públic.
Manlleu es connecta a la xarxa ferroviària i disposa d’una estació de la línia de rodalies R3
(Barcelona – Puigcerdà). Actualment en dia feiner s’aturen 15+15 expedicions en sentit
Barcelona i Ripoll, mentre que als dissabtes i festius hi ha 11+12 expedicions.
Pel que fa al transport públic per carretera, el bus interurbà està operat per les empreses Sagalés
i Autocars Rovira. La taula següent resumeix l’oferta actual.

Taula 5.4 Oferta de transport interurbà per carretera amb cobertura a Manlleu
LÍNIA

FREQÜÈNCIA

PARADES

460 Vic - Roda de Ter - Manlleu
(Feiners)

6+10 (feiners)

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan
147 - Av. de Roma i pl. Sanglas Alsina
Parades sentit Manlleu: Pg. St. Joan, 192 - Mn. Aulet

461 Vic - Roda de Ter - Manlleu
(dissabtes)

3+8 (dissabtes)

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan
147 - Av. de Roma i pl. Sanglas Alsina
Parades sentit Manlleu: Pg. St. Joan, 192 - Mn. Aulet

6+7 (festius)

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan
147 - Av. de Roma
Parades sentit Torelló: Pg. Sant Joan, 140 - Av. de Roma, Pg.
Sant Joan, 192 - Mossèn Aulet

455 Vic - Sant Pere de Torelló
(Feiners)

24+22 (feiners)

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan
147 - Av. de Roma
Parades sentit Torelló: Pg. Sant Joan, 140 - Av. de Roma, Pg.
Sant Joan, 192 - Mossèn Aulet

459 Vic - Sant Pere de Torelló
(dissabte)

16+14
(dissabtes)
7+7 (festius)

Parades sentit Vic: Pg. St. Joan 211 – Girona, Pg. St. Joan
147 - Av. de Roma
Parades sentit Torelló: Pg. Sant Joan, 140 - Av. de Roma, Pg.
Sant Joan, 192 - Mossèn Aulet

458/ 463 Vic - Manlleu - Sant
Martí Sescorts - Rupit
(Feiners)

3+1 (feiners)
1+1 (dissabtes)

Parades sentit Vic: Pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan, 147
Parades sentit Rupit: pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan 140

457/ 464 Vic - Manlleu - Roda
de Ter - Rupit (Feiners)

1+1 (feiners)
1+1 (dissabtes)
1+1 (festius)

Parades sentit Vic: Pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan, 14 7
Parades sentit Rupit: pl. Sanglas Alsina i Pg. Sant Joan 140

Sant Hipòlit – la Gleva – El
Despujol i Manlleu

2+2 (feiners)

449 Vic - Roda de Ter - Manlleu
- Sant Pere de Torelló (Festius)

Parades: pl. Àngela Roca i estació de Renfe

Font: Sagalés i Autocars Rovira

L’oferta de transport públic per carretera presenta una cobertura correcta a la part central del
municipi (eix passeig de Sant Joan) i inferior o dolenta als extrems est i oest (vegeu la figura
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següent), que en el cas del sector oest, queda parcialment coberta per la cobertura a l’estació de
ferrocarril.
Figura 5.6 Ubicació punts de parada transport públic i cobertura

Font: Elaborat a partir de les dades de l’Ajuntament de Manlleu

Globalment, tenint en compte els fluxos de mobilitat generada entre Manlleu i els principals
municipis amb els quals hi té interrelació es pot fer una primera valoració de l’oferta actual. En
general s’observen tres eixos amb els quals hi ha mancances en quant a oferta:
•

Eix Vic-Barcelona.

•

Manlleu- Roda.

•

Manlleu-Voltreganès.
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Taula 5.5 Valoració de l’oferta actual de transport col·lectiu en funció dels fluxos de mobilitat existents
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MUNICIPI

INTERRELACIÓ

EXP./DIA FEINER

VALORACIÓ OFERTA ACTUAL

Vic

Molt elevada

96

Millorable

Torelló

Elevada

76

Acceptable

Barcelona

Elevada

34

Millorable

Roda de Ter

Rellevant

18

Deficient

Les Masies de Roda

Rellevant

18

Millorable

Sant Hipòlit de Voltregà

Rellevant

4

Irrellevant

Les Masies de Voltregà

Rellevant

4

Irrellevant

Sant Pere de Torelló

Rellevant

32

Molt bona

Sant Vicenç de Torelló

Rellevant

32

Bona
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5.2.3

DEMANDA D’USUARIS

No es disposa d’informació actual del nombre d’usuaris de les línies de transport públic amb
parada a Manlleu.
Segons dades de Renfe de 2012, l’estació de ferrocarril de Manlleu comptava amb 186.000
usuaris anuals, suposant una demanda d’uns 18 usuaris per expedició (sumatori de les pujades
i baixades).
En relació al transport per carretera, no es
disposa de dades actuals de demanda de les
diferents línies de bus. Només destacar que a
l’any 2008, la línia principal (Vic – Manlleu –
Torelló – Sant Pere de Torelló) comptava amb
gairebé 300.000 usuaris anuals, que equival
a uns 20-25 usuaris per expedició (sumatori
de les pujades i baixades).
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5.3

XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETA

5.3.1

XARXA ACTUAL

A Manlleu la xarxa d’itineraris per a bicicletes disposa d’una mínima infraestructura dins dels
nucli urbà. La principal oferta d’itineraris ciclable és la següent:
•

Itinerari ciclable del passeig del Ter. Aquest recorregut (no asfaltat), té una longitud de
més de 2 km i connecta tota la façana sud del nucli urbà que confronta amb el riu Ter i
presenta un bon nivell de ciclabilitat. Si bé compta amb alguna mancança, aquest
recorregut continua cap a la zona industrial travessant el parc de l’Arborètum.

•

El carril bici sobre vorera ubicat al tram nord del carrer Vilamirosa. Aquest itinerari
connecta l’escola Quatre Vents amb el barri de Vilamirosa.

•

Les diferents zones de prioritat
invertida en els diferents punts del
municipi. Aquests principalment
corresponen al centre de la ciutat
(Dalt i Baix Vila), així com diferents
vials de plataforma única repartits
per diferents punts del nucli urbà.

Figura 5.7 Vials de plataforma única i vials ciclables existents

50

ESTUDIS DE MOBILITAT
POUM DE MANLLEU

Pel que fa a les condicions de ciclabilitat del nucli urbà, l’orografia presenta unes condicions
força favorables per als desplaçaments en bicicleta, ja que la major part dels vials compten amb
pendents inferiors al 5%.
En relació a la infraestructura d’aparcament per a bicicletes, actualment hi ha més 20 punts amb
aparcaments per a bicicletes repartits dins del nucli urbà (amb més de 150 places).
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5.3.2

DEMANDA DE BICICLETES

En la mobilitat quotidiana del municipi s’observa un baix ús de la bicicleta, però no irrellevant.
Així mateix, es pot afirmar que aquest mode de desplaçament presenta una tendència creixent,
ja que:
•

Segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de 2006, el 0,7% dels desplaçaments interns
s’efectuaven en bicicleta.

•

Segons l’enquesta de mobilitat obligada de 2011, el 2,34% dels desplaçaments interns
s’efectuaven en bicicleta.

D’una banda resulta molt habitual els desplaçaments per motius d’oci i lleure pel passeig del Ter i
els camins rurals de l’entorn del municipi. En canvi, la mobilitat quotidiana vinculada a la
bicicleta presenta un ús més restringit. No obstant això, durant el treball de camp s’ha observat
l’ús de la bicicleta (o patinets) en l’accés cap a les escoles i instituts, als centres de treball (zona
dels polígons industrials i General Cable) i en les zones més pacificades (plaça Fra Bernadí i Parc
de l’Erm), a banda del propi passeig del Ter.
D’altra banda, la figura següent mostra els recorreguts més utilitzats per ciclistes (bàsicament
per raons d’oci), els quals coincideixen amb les principals vies del municipi (av. de Roma,
passeig de Sant Joan, av. Puigmal, etc.) i també amb l’itinerari del passeig del Ter.
Figura 5.8 Itineraris més utilitzats en bicicleta segons l’aplicatiu Strava

Font: Strava

Finalment, destacar que segons l’article 17 del Decret 344/2006, s’indica que “els itineraris per
a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per carreteres de calçada
única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat que se segreguin de la
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via mitjançant mecanismes adequats de protecció”. Per altra banda, el manual de disseny de
vies ciclistes d’Holanda proposa com a criteri per avaluar la conveniència de segregar o
d’integrar els ciclistes al trànsit motoritzat en funció de la velocitat i de la intensitat del trànsit el
següent:
•

•

En IMD inferiors a 3.000 vehicles/dia i velocitat reals inferiors a 50 km/h es considera
que la segregació no és necessària.
Si la velocitat és superior a 60 km/h, la segregació és necessària, excepte si l’IMD és
molt baixa (inferior a 1.000 vehicles/dia).

Cal destacar que una part important de la vialitat del municipi compliria amb algun dels criteris
anteriors, i per tant resultaria viable la convivència de la bicicleta amb el trànsit motoritzat.
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5.4

XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES

5.4.1

XARXA ACTUAL

La xarxa viària principal que dóna cobertura a la ciutat de Manlleu està formada per 3 vials de
titularitat de la Generalitat de Catalunya (la C-17, la C-25 i la C-37). La connexió d’aquestes vies
cap al nucli urbà s’efectua per mitjà d’un conjunt de carreteres d’àmbit comarcal (BV-4608, B522, BV-5222 i la BV-5224).
A partir d’aquesta vialitat s’estructura la xarxa viària interna del municipi. Aquesta vialitat es
jerarquitza en una:
•

Xarxa principal o primària, que està formada pels eixos principals que creuen el
municipi i que el connecten amb la xarxa externa.

•

Xarxa secundària: està formada d’aquells carrers que canalitzen el trànsit d’accés al
centre del municipi i les principals comunicacions entre barris.

•

Xarxa veïnal: està formada per aquells carrers que connecten la xarxa primària i
secundària amb la resta del municipi i que no tenen altre funció que l’accés als
habitatges o d’altres usos en origen/destí.

La figura següent mostra una aproximació a la proposta actual de jerarquització de la xarxa
viària.

Figura 5.9 Jerarquització de la xarxa viària actual de Manlleu
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Durant els darrers anys en el municipi s’ha aplicat mesures encaminades a:
•

Direccionar els vials, passant de dos a un sol sentit de circulació.

•

Incrementar la zona per a vianants al centre de la Vila.

•

Millora la transició entre la xarxa viària supramunicipal i la vialitat local, per mitjà de la
construcció de diverses rotondes: rotonda a l’av. de Roma en l’accés oest al municipi
(any 2009), rotonda a la carretera d’Olot en l’accés al polígon del Verdaguer (20092010) i minirotonda en l’accés sud provenint de la carretera de Vic (2015), rotonda
entre el passeig de Sant Joan i la carretera d’Olot (2016).
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5.4.2

DEMANDA DE LA XARXA

La caracterització de la demanda d’ús de la xarxa viària, s’ha efectuat a partir dels punts
d’aforament de la xarxa viaria aforats per la Diputació de Barcelona, i s’ha complementat amb
alguns aforaments manuals a la xarxa viària principal. Aquests recomptes manuals s’han
efectuat durant les franges d’hora punta (de 12.00-13.30, de 14.30 a 15.30 i de 16.00 a 17.30)
en concret a la rotonda del passeig de Sant Joan a l’alçada del Pont de Can Moles, al passeig de
Sant Joan amb avinguda de Roma, a l’avinguda de Roma amb avinguda Puigmal i a l’avinguda
Diputació.
En base als recomptes de trànsit les principals intensitats mitjanes de diàries de trànsit (IMD)
s’observen les següents intensitats de trànsit:
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•

El passeig de Sant Joan compta amb una IMD d’entre 7 i 15.000 vehicles en dia
laborable (segons el tram).

•

L’avinguda de Roma compta amb una IMD d’entre 8 i 12.000 vehicles en dia laborable
(segons el tram).

•

L’avinguda Puigmal presenta una IMD d’entre 7 i 9.000 vehicles/dia.

•

L’avinguda Bellmunt, la carretera d’Olot i la carretera de Roda presenta una IMD entre 5 i
7.500 vehicles/dia.

•

La resta de vials del municipi compta amb una IMD inferior a 5.000 vehicles/dia.
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Figura 5.10 Aranya de trànsit de Manlleu

Per disposar d’una aproximació de quin és el nivell de servei d’aquesta xarxa viària, s’ha
considerat:
•

Per caracteritzar el trànsit en hora punta, s’ha considerat un factor del 7,5% (en una
hora hi passen el 7,5% dels vehicles de tot el dia). Per altra banda, s’ha considerat un
factor del 6% per caracteritzar el nivell de trànsit en la resta de franges diürnes.

•

Una capacitat màxima per carril de les vies urbanes de 750 vehicles/hora, essent
aquest un valor molt conservador.

Aplicant aquest valors en hora vall no s’observa nivells de saturació de la xarxa viària rellevants,
mentre que en hora punta es detecten zones de trànsit dens, però força allunyades de nivells de
saturació de la xarxa viària importants (nivells C i D a l’avinguda de Roma i al passeig de Sant
Joan).
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Figura 5.11 Índex de saturació en hora vall (6%)
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Figura 5.12 Índex de saturació en hora punta (7,5%)
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5.5

RESERVES D’ESPAIS PER
PE A APARCAMENT

5.5.1

PARC MÒBIL RESIDENCIAL
RESIDENCI

Al febrer de 2016, el parc mòbil dee Manlleu era de 14.598 vehicles censats, dels quals: 9.674
eren turismes, 2.446 camions i furgonetes, 1.709 motocicletes i 769 d’altres vehicles.

Figura 5.13.. Parc mòbil de Manlleu segons tipus de vehicle (febrer de 2016)
5,3%
16,8%

Turismes
Motocicletes

11,7%
66,3%

Camions i furgonetes
Autobusos, tractors i altres

Font: DGT

En base a aquests valors, la taxa de motorització del municipi és de 478 turismes per cada 1.000
habitants i de 722 vehicles per cada 1.000 habitants.
habitants
e valors registrats a Manlleu són inferiors a la mitjana
Segons les dades de l’any 2012, els
comarcal però lleugerament superiors a les del conjunt de Catalunya (vegeu la Taula 5.6
6).

Taula 5.6.. Índex de motorització del municipi, comarca i Catalunya (2012)
(
(vehicles/1000 habitants)

ÀMBIT
Manlleu 2012
Osona 2012
Catalunya 2012

MOTORITZACIÓ (TURISMES)
477
506
444

MOTORITZACIÓ (VEHICLES)
ES)
691
770
664

Font: Idescat

En analitzar l’evolució del parc de vehicles i de la taxa de motorització,
motoritzac s’observa un increment
continuat d’aquest índex fins a l’any 2001 i des d’aleshores els valors s’han mantingut força
constants (amb oscil·lacions).
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vehicles/1000 habitants

Figura 5.14. Evolució de la taxa de motorització a Manlleu (1991-2012)
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Font: Idescat

Segons el tipus de combustible, el 55,8% dels vehicles utilitzen gasoil, el 44,1% amb gasolina i el
0,1% correspon a d’altres combustibles (1 vehicle a GLP i 9 d’elèctrics). Cal destacar que segons
la base de dades de l’ICAEN (actualitzada a desembre de 2015), Manlleu no disposa de cap
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics d’accés públic dins del municipi.
Figura 5.15. Tipus de combustible del parc mòbil. Febrer 2016
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En base al parc d’habitatges, de mitjana la ràtio existent és de:

62

•

1,03 turismes/habitatge.

•

0,18 motocicletes o ciclomotors/habitatge.
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5.5.2
•

OFERTA D’APARCAMENT
Via pública

La major part de l’aparcament es localitza a la calçada de vies de circulació, mentre que la resta
correspon a les diferents bosses d’aparcament. S’estima que la dotació d’aparcament a la
calçada se situa entorn a les 14.000 places, les quals en la seva majoria correspon a
aparcament no regulat, excepte al centre de la ciutat que compta amb una important bossa
d’aparcament de pagament regulat. En concret hi ha 43 places de zona verda (per a residents) i
427 places de zona blava. L'horari de rotació és de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 de dilluns a
dissabte. El temps màxim d’estacionament és de 2 hores a la zona blava i d’1,5 hores (90
minuts) a la zona verda.
Figura 5.16. Aparcament regulat a Manlleu

Font: Ajuntament de Manlleu

Per altra banda, al municipi hi ha diverses
bosses d’aparcament, amb una dotació
superior a les 500 places d’aparcament, a
les quals cal sumar-hi l’aparcament soterrat
de la plaça Fra Bernadí (amb una capacitat
per a 270 vehicles). Les principals bosses
d’aparcament es localitzen a prop de centre
del nucli urbà.

63

Figura 5.17. Principals bosses d’aparcament i aparcament soterrat (nre. Places)

Pel què fa a l’aparcament específic per a motocicletes, durant els darrers anys s’ha anat
senyalitzant les places destinades a aquest mode de desplaçament. Actualment hi ha 10 àrees
del municipi amb espais destinats a aquest ús.
Figura 5.18. Reserves d’aparcaments per a motocicletes

Font: Ajuntament de Manlleu
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En relació als aparcaments reservats a persones amb la mobilitat reduïda (PMR) dins del nucli
urbà hi ha 63 punts amb reserva d’aparcament, amb una dotació global de 85 places. La figura
següent mostra el repartiment d’aquesta reserva.
Figura 5.19. Reserves d’aparcament per a PMR

Font: Ajuntament de Manlleu
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5.5.3

DEMANDA D’APARCAMENT

La demanda d’aparcament de les zones de rotació es concentra fonamentalment a les
proximitats de la plaça Fra Bernadí i la plaça de Dalt Vila, al carrer de La Font i a l’avinguda de
Roma (especialment entre el passeig de Sant Joan i el Carrer Sant Pere). A mesura que ens
allunyem d’aquest punt aquesta demanda és inferior i les places lliures resulten majoritàries.

Per altra banda a l’entorn de determinats equipaments s’observen demandes d’aparcament més
o menys puntual elevades: escoles, CAP, equipaments esportius (camp de futbol, pavelló,
piscina municipal, etc.). Així mateix, l’aparcament també genera una situació de conflicte en els
polígons industrials, la qual es tradueix en aparcament sobre la vorera o bé ocupant una part de
la calçada. Aquest darrers aspecte resulta especialment rellevant en el cas del polígon de la
Coromina, ja que compta amb una amplada dels carrers molt limitada (tenint en compte que es
tracta d’un polígon industrial) i presenta incidències en la mobilitat.
En el marc de l’estudi “Pla de dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de Manlleu” s’ha
fet un estudi de l’oferta i demanda d’aparcament als polígons, el qual mostra un dèficit de
gairebé 600 places. Així mateix, també es constatava la manca d’espais d’aparcament en
condicions per als vehicles pesants.

Taula 5.7. Balanç d’aparcament als polígons d’activitat econòmica de Manlleu. 2016
SECTOR O POLÍGON

OFERTA

DEMANDA

BALANÇ

El Verdaguer

103

305

-202

La Coromina

0

357

-357

Font de Tarrés

52

69

-17

Total

155

731

-576

Font: Pla de dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de Manlleu
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Finalment, a l’àmbit residencial s’ha realitzat un inventari de l’aparcament a la via pública durant
la franja nocturna (abans de les 6.00 del matí). En aquells sectors on existeix un major dèficit
d’aparcament de vehicles dins dels habitatges es tradueix en una major dotació de vehicles
aparcats a la via pública. En base al treball de camp s’ha observat uns 2.000 vehicles aparcats a
la via pública aquesta franja horària. Per barris, cal destacar una important demanda
d’aparcament a la vía pública concentrada al barri de l’Erm i el Puig, i en menor mesura al barri
Vilamirosa.

Figura 5.20. Aparcament de vehicles a la via pública durant la franja nocturna
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5.6

ELEMENTS DE DIAGNOSI

5.6.1

ASPECTES GENERALS
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•

L’increment total i percentual de la població més envellida pot condicionar les
necessitats de mobilitat de la població: major exigència en les actuacions de
supressió de les barreres arquitectòniques i un increment de les necessitats
de desplaçaments externs i sobretot interns amb transport públic.

•

El perfil socioeconòmic d’una part de la població (amb pocs recursos), també
pot provocar un major ús major ús dels desplaçaments no motoritzats i en
transport públic.

•

Actualment un 18,6% de la població activa es troba en situació d’atur. Aquesta
situació també condiciona la generació de mobilitat (menys atur es tradueix
en un increment global de mobilitat).
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5.6.2

PATRÓ DE MOBILITAT

•

Cada dia la mobilitat obligada (per treball i estudis) de Manlleu afecta a unes
15.000 persones. D’aquestes, poc més de la meitat correspon a
desplaçaments interns i la resta són externs (generats o atrets).

•

En la mobilitat obligada de la població, Manlleu esdevé més generador que
atractor de mobilitat (els desplaçaments generats gairebé doblen els atrets).
En el cas de la mobilitat per treball, aquesta tendència s’ha accentuat durant
els darrers anys.

•

En relació al repartiment modal (mode de desplaçament), predomina l’ús del
vehicle privat en els desplaçaments externs, mentre que els modes no
motoritzats ho són per als interns.

•

Pel què fa al repartiment geogràfic de la mobilitat, la relació principal es dóna
amb la ciutat de Vic, en segon ordre cap a Torelló i Roda de Ter, i tercer ordre
cap a Barcelona, Masies de Roda, la resta de la Vall del Ges i el Voltreganès.
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5.6.3

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES

•

Manlleu disposa d’una estació a la xarxa de rodalies de la línia Barcelona–Vic–
Puigcerdà. En aquesta línia només s’hi aturen 15+15 expedicions (mentre que
a Vic compta amb 28+28 exp./dia i Granollers amb 38+38 exp./dia) i per tant
es tracta d’una infraestructura amb una baixa oferta.

•

Tenint en compte la ubicació de les infraestructures viàries i ferroviàries a
Manlleu cal destacar el potencial de Manlleu en relació a:
o Ser el punt d’accés a l’oferta ferroviària també per als municipis del
seu entorn (Torelló, Voltregà, Roda, etc.) i fins i tot per a municipis de
la Garrotxa.
o Potencialitat per disposar d’una infraestructura destinada al
transport de mercaderies per ferrocarril.
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•

La població es troba propera a les principals infraestructures viàries
supramunicipals (C-17, C-25 i C-37) i compta amb un conjunt de carreteres
d’àmbit comarcal que connecten el nucli urbà amb aquestes infraestructures.
Les característiques de les vies locals presenten aspectes molt millorables
en quant al traçat i amplada de la via.

•

En dia feiner entre/surten de Manlleu prop de 41.000 vehicles. En relació als
vehicles de gran tonatge el principal accés a la població és la carretera BV4608 (carretera de la Gleva).

•

El nivell de saturació de les vies d’accés al municipi se situa molt per sota de
la seva capacitat (en tots els casos presenta un nivell de saturació per sota
del 50%).

•

Les principals infraestructures supramunicipals planificades que poden tenir
incidència en la mobilitat del municipi són el desdoblament de la via
ferroviària i la construcció del vial que connecta la C-25 i la C-37 (Roda –
Manlleu – Torelló). Tant en un cas com en l’altre no es preveu que faci a curt o
mig termini, si bé el POUM ho haurà de contemplar (possibles futurs accessos
a la zona industrial).
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5.6.4

MOBILITAT NO MOTORITZADA

VIANANTS
•

Orografia favorable per als desplaçaments a peu. Únicament els vials que
connecten el Baix i el Dalt Vila presenten pendents molt accentuats.

•

Bones condicions d’accessibilitat al centre del nucli urbà (Baix i Dalt Vila).

•

Elevada presència de voreres inferior a 1,5 metres a la vialitat del nucli urbà
(límit que garanteix les condicions d’accessibilitat). Alguns barris compten
amb més d’un 60% de les voreres amb amplades inferiors a 1,5m (Cavalleria,
El Puig, Vilamirosa i Vista-Alegre).

•

Necessitat de millora d’alguns itineraris principals per a vianants, com per
exemple en les connexions:
o Nucli – zona industrial
o Nucli – barri Vista Alegre
o Diferents eixos que articulen les connexions entre barris: carrer
Cavalleria, Vilamirosa, Santiago Rusiñol, carretera d’Olot, carrer
Sogorb, així com trams dels passeig de Sant Joan i avinguda de Roma

•

Necessitat d’implantar les actuacions que preveu el Pla Local de Seguretat
viària (sobretot al passeig de Sant Joan i av. Roma...).

•

Molts punts de connexió entre recorreguts urbans i rurals, si bé moltes
d’aquestes connexions presenten condicions molt millorables des del punt de
vista del vianant o el ciclista. En aquest sentit resulta interessant tant la
millora en la connexió d’aquests itineraris (i la seva capil·laritat cap a dins de
l’entramat urbà) com disposar d’una anella verda per els relligui.
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BICICLETES
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•

Ús creixent de la mobilitat en bicicleta a la població.

•

L’orografia del municipi resulta força favorable per als desplaçaments en
bicicleta.

•

Inexistència de carrils bici a la major part de la població ni d’espais de
convivència amb la corresponent senyalització. Per potenciar aquest mode de
desplaçament resulta necessari disposar d’una xarxa amb cobertura al
conjunt del nucli urbà.

•

La dotació d’aparcament per a bicicleta ja és significatiu. No obstant això
encara resten molts punts del nucli urbà que no disposen d’un aparcament a
menys de 150-200 metres.

•

A banda de les vies principals de circulació, la resta de vials presenten
intensitats de trànsit en els quals la bicicleta pot circular en convivència amb
el vehicle privat. En aquest sentit resulta clau la creació de zones 30 per tot el
municipi en les quals la bicicleta pugui circular en convivència amb el vehicle
privat.

•

Tenint en compte les distàncies, resulta important estudiar la viabilitat de
disposar d’itineraris en bicicleta segurs que connectin Manlleu amb els
municipis veïns (Roda de Ter: 2,5 km, Torelló: 3,6 km, Sant Hipòlit de Voltregà:
3,8 km i Vic: 7,5km).
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5.6.5

TRANSPORT PÚBLIC

•

Manlleu es troba inclòs en el sistema tarifari integrat. Aquest fet suposa una
millora evident als usuaris, tant per preu com per fomentar la intermodalitat
entre els diferents modes de transport públic.

•

Comparativament, Manlleu compta amb una mancança en no disposar d’un
servei de transport urbà. La major part de les poblacions amb una demografia
similar en disposen i resulta clau considerar la implantació d’aquest servei en
el marc del nou POUM.

•

Baixa oferta de transport per ferrocarril. El servei actual resulta molt
millorable tant en nombre d’expedicions (15+15) com en temps de trajecte
(només el 50% de les expedicions correspon a serveis semidirectes).

•

Tenint en compte els fluxos de mobilitat actual, resulta millorable l’oferta
respecte als eixos: Vic-Barcelona, Roda de Ter i Voltreganès.

•

Una part important del municipi i pràcticament tots els polígons industrials
tenen una cobertura territorial dolenta als punts de parada en transport
públic.
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5.6.6
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VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT

•

La xarxa viària interna de Manlleu presenta un bon nivell de fluïdesa. Només
alguns trams del passeig de Sant Joan i de l’avinguda de Roma presenta
algunes situacions de trànsit dens en hora punta.

•

Tenint en compte l’estructura de la xarxa interna resulta necessari potenciar
l’accés a la xarxa viària per mitjà de les carreteres BV-4608 i BV-5224 i no
potenciar l’accés des de la carretera de Vic (B-522). En aquest sentit cal
potenciar les bosses d’aparcament d’accés al centre partint d’aquestes vies.

•

Per incrementar la fluïdesa de la xarxa viària resulta important fomentar vies
que millorin la connexió entre la BV-4608 i la BV-5224 (connexió oest-nord), i
especialment la connexió entre la BV-5224 i la zona industrial.

•

La dotació d’aparcament a dins de l’habitatge té capacitat aproximadament
per 2/3 del parc de turismes del municipi (unes 6.000 places).

•

El parc mòbil de Manlleu es manté en una situació d’estabilitat en relació a
l’índex de motorització (vehicles/habitants). Cal esperar que aquesta
tendència es mantindrà durant els propers anys (entorn o per sota del 0,5
turismes per habitant).

•

Les ràtios que proposa el Decret 344/2006 en relació a la dotació
d’aparcament per a turismes i motocicletes per a l’ús residencial són similars
a les existents actualment al municipi.

•

Als vials més cèntrics compten amb regulació horària de l’aparcament. Aquest
aspecte permet aconseguir una major rotació de vehicles al cap del dia.

•

Dins de l’àmbit residencial, la dotació d’aparcament existent permet cobrir
amb escreix la demanda existent. Si bé s’observen petites disfuncions
puntuals en quant a l’aparcament a l’entorn de determinats equipaments (per
exemple escoles) no hi ha zones amb un dèficit manifest d’aparcament.

•

En el cas de les zones industrials la manca d’aparcament resulta molt
rellevant, especialment en el cas de La Coromina.

•

Manca d’espais d’aparcament per als vehicles pesants als PAE.

•

Els barris de l’Erm i el Puig són els que disposen d’una major demanda
d’aparcament a la via pública durant la franja nocturna.
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