“(...) Els plànols d’un pla, per si mateixos només marquen, assenyalen, accentuen
o limiten les accions territorials. L’urbanista, en aquest punt, el comparo amb
l’acomodador d’un cinema, que ni és amo del local, ni ha escollit la pel·lícula, ni tan sols
l’horari de la projecció, però sí que té una missió important, que és la de col·locar tothom al
seu lloc, assegurant a tots una bona visió i la supressió d’interferències conflictives.

És ben clar que en aquest símil el propietari del local és la comunitat planejada, la pel·lícula
són els episodis de la vida social i l’horari de projecció és el programa d’actuació del pla, a
càrrec de l’Ajuntament que n’és alhora l’impulsor i el garant”.

Manuel Ribas Piera, Barcelona i la Catalunya ciutat.
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1. ANTECEDENTS
1.1Situació de partida: l’anul·lació judicial del POUM de 2008

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
data 29 de juliol de 2014 va dictar Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2008,
interposat per la representació del senyor José Colom Martí contra els acords de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 15 de novembre de 2007 i de 30 d’abril de 2008, pels quals, respectivament,
es va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística (en endavant abreujat POUM) de Manlleu.
La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:

En aquest sentit, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del dia 9
d’octubre de 2015, va adoptar l’acord que tenia la part dispositiva que es transcriu literalment a continuació:

“-1 Donar-se per assabentada aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de
la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en data 29 de juliol de 2014, recaiguda en el recurs contenciós
administratiu núm. 384/2008, interposat pel senyor José Colom Martí contra els acords de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de dates 15 de novembre de 2007 i 30 d’abril de
2008, que van aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Manlleu i
van donar conformitat al Text Refós del POUM esmentat, respectivament.
-2 Tenir per anul·lats i sense cap efecte els esmentats actes assenyalats al punt 1 d’aquest acord,
així com el Pla d’ordenació urbanística municipal de Manlleu.
-3 Tenir per nul·la la delimitació efectuada pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Manlleu, del
sector PPU-4 (PPU-6 a l’aprovació inicial) “Pla parcial Pont Est”.

“1. Estimar el present recurs contenciós administratiu interposat per la representació del senyor
José Colom Martí contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 15 de
novembre de 2007 i de 30 d’abril de 2008, pels quals, respectivament, es va aprovar definitivament
el Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Manlleu, i es va donar conformitat al referit Text refós del
POUM, publicats en el DOGC número 5174, de 16 de juliol de 2008.
”2. Declarar la nul·litat de la delimitació pel POUM de Manlleu del sector PPU-4 (PPU-6 en
l’aprovació inicial), ‘Pla parcial Pont Est’.
”3. Anul·lar el POUM de Manlleu i ordenar que es remunti tot el que s’ha actuat al moment: anterior
a emetre l’informe ambiental, a fi de realitzar el preceptiu estudi d’inundabilitat, que haurà de ser
informat favorablement per l’Administració hidràulica competent en el si de la tramitació del Pla, de
conformitat amb la disposició transitòria segona del Decret 3005/2006, de 18 de juliol, que va
aprovar el Reglament de la Llei d’urbanisme.
”4. No efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”

En data 21 de maig de 2015 el Tribunal Suprem va confirmar aquesta Sentència.
En el DOGC número 6968, de 2.10.2015 es va publicar la part dispositiva de l’esmentada Sentència per a
coneixement general, d’acord amb el que prescriuen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la

-4 Retrotreure el procediment d’aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manlleu al
moment al moment anterior a emetre l’informe ambiental, a fi de realitzar el preceptiu estudi
d’inundabilitat, que haurà de ser informat favorablement per l’administració hidràulica competent en
el si de la tramitació del pla, de conformitat amb la Disposició Transitòria segona del Decret
305/2006, de 18 de juliol, que va aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
-5 Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Manlleu, al recurrent i al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.”

Arran de la notificació d’aquest acord, l’Ajuntament amb data 13.10.2015 (RS. Número 5546) va formular la
següent consulta a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central:
“L’apartat 4 abans transcrit prescriu de “Retrotreure el procediment d’aprovació del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Manlleu al moment al moment anterior a emetre
l’informe ambiental, a fi de realitzar el preceptiu estudi d’inundabilitat, que haurà de ser informat
favorablement per l’administració hidràulica competent en el si de la tramitació del pla, de
conformitat amb la Disposició Transitòria segona del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que va
aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme”.

jurisdicció contenciosa-administrativa (en endavant abreujada LJCA o referida com a llei jurisdiccional).

En aquests moments ja disposem del preceptiu estudi d’inundabilitat, el qual ha estat informat
favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’execució de la dita sentència, d’acord amb el que estableixen els articles 103 i següents de la Llei

Atès que correspon a l’Ajuntament de Manlleu la represa de la tramitació del POUM i a la Comissió
Territorial d’Urbanisme vetllar per la legalitat de la tramitació del planejament urbanístic, em plau
sol·licitar-vos que ens aclariu per escrit quin és exactament el moment del procediment a què
aquesta s’ha de remuntar d’acord amb la sentència, per tomar-lo iniciar en el tràmit precís per
garantir la màxima seguretat jurídica en previsió d’hipotètiques impugnacions futures.”

jurisdiccional, correspon al director general d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Generalitat de
Catalunya. A tal efecte, aquest òrgan ho va comunicar al servei territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central per tal que iniciés les actuacions administratives concretes necessàries per a executar el veredicte
en els seus termes exactes.

Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del dia 27 de
novembre de 2015, va incloure entre els punts de l’ordre del dia que es van tractar el de la consulta
formulada per l’Ajuntament i va adoptar l’acord que tenia la següent part dispositiva:
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−
“-1
Informar a l’Ajuntament de Manlleu que, a criteri d’aquesta comissió, el moment
procedimental al qual s’ha de retrotraure el procediment d’aprovació del POUM de Manlleu és el de
(1)
l’elaboració de l’estudi ambiental estratègic
que ha de formar part del document d’aprovació
inicial.

La número 3, relativa al catàleg de masies i cases rurals i al canvi de determinades qualificacions
en sòl no urbanitzable (DOGC núm. 6093, de 22.3.2012).

−

La número 4, que afectava a l’àmbit del barri de l’Erm, en concret a les condicions de
desenvolupament del sector de millora urbana 1, PMU Mas Roca (DOGC núm. 4835, de 6.3.2007).

-2
Recomanar a l’Ajuntament de Manlleu que, per economia procedimental, s’inclogui el
contingut de les successives modificacions puntuals del POUM aprovades i publicades en
l’expedient que sigui objecte d’aprovació inicial”.

−

La número 5, a l’àmbit del Mas Maians (DOGC núm. 6477, de 10.10.2013).

−

La número 7, per a la delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística al sector de la Via Ausetània

(1)

L’estudi ambiental estratègic és el nom que passa a tenir el document que abans s’anomenava “informe de sostenibilitat
ambiental” arran de l’aplicació de 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 els Governs Locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.

(DOGC núm. 6933, de 12.8.2015).

−

La número 8, relativa a la fitxa M-28 del Catàleg de masies i cases rurals, corresponent a la masia
El Mas (DOGC núm. 6967, de 1.10.2015).

1.2 Efectes de la sentència del TSJC sobre el desplegament POUM (2008-2015)
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara l’anul·lació del POUM produeix
efectes des del dia en què es va publicar en el DOGC la seva decisió (núm. 6968, de 2.10.2015). Aquesta

En anul·lar-se el POUM també pateixen la mateixa sort les modificacions puntuals d’aquest, tot i haver

data determina la vigència automàtica de l’anterior planejament general revisat i les seves corresponents

estat aprovades definitivament, ja que no es pot modificar un planejament que per efecte de la sentència ha

modificacions puntuals (1988-2008).

desaparegut.

Les conseqüències de l’anul·lació són diferents, segons es tracti de normes de caràcter reglamentari
(modificacions puntuals de planejament general, planejament derivat) o d’actes administratius (gestió
urbanística i llicències) aprovats o dictats sota l’empara legal del planejament anul·lat.

B)

Quant a les conseqüències sobre el planejament derivat que desplega el POUM que ha estat

anul·lat, aquest també queda sense efecte ja que no poden desenvolupar un planejament general que ha
desaparegut.
En síntesi, es poden sistematitzar els efectes de la manera següent:
1.2.1 Sobre el planejament aprovat definitivament
A)

En el decurs de la seva vigència, es van promoure, tramitar i aprovar definitivament 7 modificacions

L’anul·lació de la sentència comporta també la del planejament derivat que desplegava el POUM que li
donava cobertura:
−

El PPU núm. 1 del sector del Mas (DOGC núm. 6341, de 22.3.2013).

−

El pla especial urbanístic per a la implantació, en sòl no urbanitzable, a la finca del Falgars, d’una

puntuals del POUM:

−

La número 1, per canviar la qualificació urbanística d’un solar situat a l’avinguda Puigmal, xamfrà

planta de tractament i valorització de residus; formulat a l’empara de l’article 198 del POUM que

amb el carrer del Serrallo, de sistema d’equipaments comunitaris al d’habitatge dotacional per

admet aquest ús en la clau 21, condicionat a la prèvia tramitació d’un pla especial (DOGC núm.

satisfer les necessitats temporals de persones de la tercera edat que requereixin acolliment o

5819, de 15.2.2011).

assistència residencial (DOGC núm. 5684, de 3.8.2010).
−
−

La número 2, per a la divisió del PAU 3, La Piara, en dos nous polígons d’actuació urbanística, el
3A, la Piara; i el 3B, Prasfarma Oncológicos SL (DOGC núm. 5870, de 3.5.2011).

Memòria informativa i justificativa

El pla especial urbanístic d’ordenació de l’explotació del Mas Maians, emparat per l’article 200.9 de
les normes urbanístiques del POUM, introduït arran de la modificació puntual núm. 5 d’aquest;
(DOGC núm. 6835, de 20.3.2015).
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−

Un supòsit diferent és el del pla especial per a la interconnexió de l’ETAP d’Osona Sud amb els

sentències o actes administratius ferms que l’hagin aplicat abans que la seva anul·lació tingui

dipòsits de can Titella, als termes municipals de Manlleu i de les Masies de Roda (DOGC núm.

efectes generals.

5818, de 15.2.2011), en tractar-se d’un pla especial no previst en el planejament urbanístic general
que té per finalitat la implantació d’una infraestructura del sistema comarcal d’abastament d’aigua.

Per tant, com a criteri general, les llicències atorgades durant el termini de vigència del POUM a

En no desplegar directament previsions del planejament general no es veu afectat per la seva

l’empara d’aquest que hagin esdevingut fermes tenen plena vigència i no podran ser anul·lades.

anul·lació.
La mateixa regla s’ha d’aplicar pels actes de gestió urbanística de transformació del sòl
1.2.2 Sobre el planejament en tramitació en el moment de publicar-se la sentència del TSJC
Totes les actuacions dutes a terme fins a la data de publicar-se l’anul·lació hauran esdevingut

(bàsicament projectes de reparcel·lació i urbanització). En aquest sentit, cal tenir present els
efectes que es produeixen sobre determinats polígons d’actuació urbanística delimitats directament
pel POUM en sòl urbà i que s’han executat a l’empara d’aquest:

malauradament estèrils. No es pot seguir amb la seva tramitació ja que han quedat sense cobertura legal.
o
−

PAU 1, Estació: la reparcel·lació i projecte d’urbanització del qual es va aprovar definitivament

Aquest és el cas de la modificació puntual núm. 6, a l’àmbit del paratge de Falgars, la qual per bé

per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 12.1.2010. Els terrenys compresos dins

que fou aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central

de l’àmbit han esdevingut urbans ja que en execució del planejament urbanístic han assolit el

(en endavant abreujada CTUCC) en la sessió de 11.6.2015, va restar supeditada la seva publicació

grau d’urbanització que aquest determinava.

al DOGC i la consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que inclogués les
prescripcions i esmenes assenyalades en l’acord. L’anul·lació del POUM ha estroncat aquesta
possibilitat.

−

La número 9 al sector de Can Brocato, la qual si bé fou tramitada per l’Ajuntament fins a la seva
aprovació provisional (19.5.2015), posteriorment fou denegada la seva aprovació definitiva per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de 9.10.2015 per raó de
l’anul·lació prèvia del POUM.

−

Ortofoto àmbit ICGC 2016

La número 10 a l’àmbit del sector de la indústria PLASTIN SAU, aprovada inicialment en la sessió

Normes urbanístiques
Text refós POUM 2008. Acord CTUB de 30 d’Abril 2008

plenària del dia 28.4.2015, la tramitació de la qual ha decaigut en publicar-se la sentència
d’anul·lació del POUM en el decurs d’aquesta, abans d’arribar a l’aprovació provisional pel propi
Ajuntament.

o

PAU 2, la Teuleria, el projecte de reparcel·lació del qual fou aprovat definitivament amb data
20.12.2006; i el d’urbanització el 22.1.2008, (BOP de 20.10.2008) per la Junta de Govern
Local, respectivament; els quals desenvolupen les previsions del PPU del sector de la Teuleria

1.2.3 Sobre els actes d’aplicació del POUM

aprovat definitivament en vigència de l’anterior PGOU. En aquest cas també els terrenys tenen

En aquest epígraf s’engloba la gestió urbanística –reparcel·lacions, projectes d’urbanització i d’expropiació-

la condició de sòl urbà perquè en execució del planejament urbanístic han assolit el grau

i les llicències urbanístiques. El criteri és idèntic en tots els casos.

d’urbanització que aquest determinava.

−

Actes ferms, és a dir, aquells contra els quals no s’hi pot interposar recurs per haver transcorregut
el termini per fer-ho. L’article 73 LJCA ho deixa clar en el sentit que les sentències fermes que
anul·lin un precepte d’una disposició general (POUM) no afectaran per si mateixes l’eficàcia de les

Memòria informativa i justificativa

3

Document I.1
Avanç de Planejament

Ortofoto àmbit ICGC 2016

Normes urbanístiques
Text refós POUM 2008. Acord CTUB de 30 d’Abril 2008
Foto Ajuntament de Manlleu

Normes urbanístiques
Text refós POUM 2008. Acord CTUB de 30 d’Abril 2008

o

PAU 3A, la Piara, els projectes de reparcel·lació i urbanització del qual foren aprovats definitivament

o

PAU 11, Estació 2, que tenia per objecte la reurbanització de l’àmbit i la cessió de la vialitat, el

per la Junta de Govern Local en la sessió de 8.3.2011 (BOP de 24.5.2011). En aquest cas però les

projecte d’urbanització del qual fou aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de

obres d’urbanització només s’han executat parcialment (enderroc de les instal·lacions de l’antiga

12.1.2010 (BOP 26.1.2010). Les obres estan concloses i recepcionades amb data 1.6.2012.

factoria de La Piara).

Ortofoto àmbit ICGC 2016

Normes urbanístiques
Text refós POUM 2008. Acord CTUB de 30 d’Abril 2008

Ortofoto àmbit ICGC 2016

Normes urbanístiques
Text refós POUM 2008. Acord CTUB de 30 d’Abril 2008

o

PAU 8, Can Garcia, el projecte d’expropiació del qual (enderroc i reallotjaments) s’ha dut a terme

Per tant, els efectes sobre el desplegament del POUM que s’han exposat sistemàticament, també s’hauran

parcialment en 3 dels sis blocs compresos dins de l’àmbit. En qualsevol cas, aquest polígon

de tenir en compte en la mesura de la seva afectació en la revisió del PGOU que ara s’endega ja que el

desenvolupa les previsions d’una modificació puntual del PGOU que antecedeix el POUM, el qual es

condicionen en el sentit que sistemàticament s’ha raonat en aquest apartat.

va limitar a transcriure les condicions del seu desenvolupament de manera idèntica.
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1.3 La vigència sobrevinguda del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1988
L’article 72.2 de la LJCA disposa que les sentències fermes que anul·lin una disposició general, com ara és
un POUM, tenen efectes generals des del dia en què sigui publicada la decisió i els preceptes anul·lats al

Classe de sòl

Superfície (Ha) Percentatge (%)

Sòl urbà

294,40

17,12

Sòl urbanitzable

57,51

3,35

Per tant, la publicació de la Sentència ja ferma en el DOGC número 6968 del dia 2.10.2015 comporta que

Sòl no urbanitzable

1.367,09

79,53

des d’aquella data produeixi efectes generals davant de tothom. Des d’aquell moment és indiscutible que

Total terme municipal

1.719,00

100,00

mateix diari oficial en què ho va estar la disposició anul·lada (DOGC).

es produeix la pèrdua de vigència i executivitat del POUM i, correlativament, que des d’aquella mateixa
data la recuperi automàticament l’anterior planejament revisat, el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)
i les modificacions puntuals d’aquest que es van aprovar definitivament durant el temps de la seva vigència
(1988-2008).
El Text refós del PGOU va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la
sessió de 29 de juny de 1988 i l’acord fou publicat en el DOGC número 1065, del dia 7.11.1988.
Durant la vigència del PGOU s’ha desenvolupat el següent planejament:

−

25 modificacions puntuals, de les quals cal destacar la modificació de creixement del terme cap a
la zona nord-est, on es passa a classificar 57,51 Ha de sòl urbanitzable delimitat (sector mixt del
Mas).

−

5 plans parcials, 3 de caràcter residencial (PP del Serrallo, PP del Mas Roca, PP de la Teuleria) 2
de caràcter industrial (PP El Verdaguer i Cal Xic i PP La Comella); i 7 modificacions puntuals de
plans parcials.

−

3 plans especials ( El Benet, La Salut i de la façana urbana i ordenació de les vores del riu Ter) i 2
modificacions dels plans especials.

−

2 plans de millora urbana al sector 1 de Can Pujadas i el PMU La Piara.

Com a resultat d’aquestes modificacions, les dades actuals pel que fa al règim de classificació del sòl del
municipi són:

Memòria informativa i justificativa
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Quant als criteris ambientals, amb posterioritat a l’aprovació del POUM s’ha transposat al dret intern les
directives sobre avaluació ambiental del planejament urbanístic. D’altra banda, l’ajuntament ja disposa del

2.1 Justificació del document

preceptiu estudi d’inundabilitat el qual ha estat informat per l’administració hidràulica. Es tracta doncs de
condicionants sobrevinguts que s’hauran de tenir en compte inevitablement en qualsevol revisió del

L’execució de la sentència del TSJC que estima el recurs contenciós administratiu interposat contra els

planejament.

acords d’aprovació definitiva del mateix comporta bàsicament dues obligacions per fer-la efectiva:
Pel que fa als condicionants socials, el POUM és en essència un projecte col·lectiu i a llarg termini que
1) La de retrotraure el procediment d’aprovació del POUM al moment anterior a emetre l’estudi

afecta inevitablement les expectatives dels terrenys privats i condiciona l’acció dels agents públics. El

ambiental estratègic, del qual n’ha de formar part com a document integrant l’estudi d’inundabilitat

context i les circumstàncies del planejament que ara es revisa són molts diferents de les que es van

que haurà de ser informat favorablement per l’administració hidràulica en el si de la tramitació del

prendre en consideració per formular-lo en el seu origen. Per tant, en tant que el POUM és un projecte

pla.

col·lectiu, ja que afecta a l’espai social d’una ciutadania que hi viu i s’hi identifica, cal facilitar la seva
participació per fer les seves aportacions a la definició d’aquest. Per tant, quan els treballs tècnics han

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

adquirit prou desenvolupament per formular els criteris o objectius del pla i un avanç de la proposta
d’ordenació amb possibles alternatives és quan cal, com a actuació preparatòria per a la seva formulació,
l’exposició pública de l’avanç de planejament i l’aprovació i publicació del programa de participació

El POUM anul·lat es va elaborar i tramitar en el decurs dels anys 2004-2008 i ha desplegat les seves
previsions durant els anys 2008-2015. Aquest interval de temps coincideix amb l’eclosió i durada d’una forta
crisi econòmica que ha desvirtuat les variables socials, demogràfiques i econòmiques que es van prendre
en consideració per la formulació propositiva del planejament avui anul·lat.

ciutadana que es seguirà en la seva formulació i tramitació.
També cal justificar la nova revisió del planejament des del seu origen en base als condicionants urbans.
Sense negligir la fase de reconeixement, anàlisi i diagnosi com a base de les propostes del planejament; ni
la identificació dels teixits edificatoris com a base de la qualificació del sòl, hom ha d’aprofitar l’ocasió per

En el moment actual hi ha un seguit de condicionants jurídics, territorials, ambientals, socials i urbans no

reflexionar profundament sobre el dimensionat quantitatiu i qualitatiu del planejament, sobre la seva oferta

previstos en el moment de la formulació de l’anterior planejament que justifiquen que la revisió del

residencial i la de sòl productiu per a l’activitat econòmica; i correlativament sobre l’estratègia de la gestió

planejament que ara s’enceta tingui un abast complert, en el sentit d’iniciar-se de bell antuvi des del

d’aquest planejament, sobre la definició de l’urbanisme possible a través de la delimitació de sectors (PPU,

moment inicial i no tan sols de limitar-se a reprendre la tramitació en el moment que assenyala la sentència

PMU) i de polígons d’actuació, amb el necessari equilibri de beneficis i càrregues en la gestió.

del TSJC per tal de donar-hi estricte compliment.

La importància i abast dels condicionants jurídics, territorials, ambientals, socials i urbans que s’han

La voluntat d’anar més enllà té la seva justificació en l’observació d’un seguit de condicionants que

exposat; i l’evolució de les variables que composen la realitat urbanística del municipi, com són les

metodològicament la tasca de planificació no pot negligir:

socioeconòmiques (demografia, atura, renda, sectors d’activitat economia); les economico-financeres
(capacitat econòmica del municipi, patrimoni municipal); les físico-espacials (teixits urbans, disponibilitat de

Efectivament, en el lapse de temps esmentat s’ha produït una continua evolució de la legislació urbanística,

sòl, mobilitat, habitatge, equipaments); o ambientals (aigua, residus, energia) justifiquen que el govern

ambiental i d’habitatge, les determinacions de la qual s’han de recollir obligatòriament en les previsions

municipal hagi optat per dur a terme una revisió complerta del POUM i que aquesta no es limiti simplement

normatives del planejament que han quedat desfasades.

a reprendre la seva tramitació administrativa amb la incorporació de l’estudi d’inundabilitat a l’estudi

Amb posterioritat a l’aprovació definitiva del POUM també s’ha produït el desplegament del programa de
planejament territorial. En especial cal destacar els plans territorials parcials, els quals defineixen
principalment la regulació dels tres grans tipus de sistemes en què es basa la planificació territorial (espais
lliures oberts, assentaments, i d’infraestructures der mobilitat i transport) establint condicions i prescripcions
generals per al conjunt del territori que abasten.

ambiental estratègic com a pas previ per a la seva aprovació inicial, tal com prescriu la sentència del TSJC.
Tanmateix, malgrat la seva transcendència, en tant que la formulació del pla d’ordenació urbanística
municipal constitueix un moment del procés històric d’evolució de la ciutat, té com a referència inevitable el
planejament anterior ja que s’hauran de tenir en compte també els projectes i propostes que s’hagin
endegat d’acord amb les propostes del planejament que són objecte de revisió, tal com s’ha explicat en els
apartats anteriors (vegeu 1.2 sobre els efectes de la sentència del TSJC sobre el desplegament del POUM).
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2.2 Actuacions preparatòries de la revisió

A tal efecte, en aquest fase prèvia d’elaboració dels treballs, l’Ajuntament ha encarregat i disposa ja de
l’estudi per a la identificació de riscos geològics, elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de

Un cop justificat i determinat l’abast del document, cal explicar en aquest apartat les actuacions prèvies que
s’han dut a terme per iniciar els treballs de redacció del nou POUM.

2.2.1 Actualització de bases cartogràfiques

Catalunya (Document I.5);) i de l’estudi d’inundabilitat, elaborat per ABM Serveis d’Enginyeria i
Consulting SL (Document I.4), el qual ja ha estat informat per l’administració hidràulica competent,
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data de 19.10.2015.
L’anàlisi de les informacions recaptades en aquests documents és la que s’ha fet servir per a la diagnosi
prèvia de la problemàtica del municipi en relació a la preservació dels riscos naturals i d’inundació.

La cartografia base sobre la qual s’han representat les preexistències i les propostes del POUM ha estat
facilitada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
S’han utilitzat dues bases cartogràfiques per la documentació gràfica digital.

-

Sòl no urbanitzable:
Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, vol 2010 i 2013, v2.0 i sistema de referència ETRS89.
Institut Cartogràfic de Catalunya.
Corbes de nivell cada 5m
Precisió: 1 m en planimetria i 1,5 en altimetria

-

Sòl urbà:

Estudi per a la identificació de riscos geològics

Estudi d’inundabilitat

Base topogràfica de Catalunya 1:1.000, vol 2015, v2.2 i sistema de referència ETRS89. Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

2.2.3 Suspensió potestativa de llicències

Corbes de nivell cada 1m
Precisió: 20 cm en planimetria i 25 cm en altimetria
El Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) únicament accepta la versió v.2.2 i amb sistema de referència
ETRS89 per les noves actualitzacions i registres de planejaments. Per aquest motiu la base utilitzada ja és
en aquesta versió. En sòl no urbanitzable el MUC accepta la cartografia oficial de l’ICGC que és la
utilitzada.

2.2.2 Recollida d’informació de riscos naturals i tecnològics

Una de les directrius bàsiques de qualsevol planejament és el de la preservació enfront de riscos naturals o
tecnològics; o front als riscs d’inundació.

En el marc dels treballs preparatoris per a la formulació i tramitació del nou POUM, l’Ajuntament en la
sessió plenària de 27.10.2015 va acordar la suspensió cautelar de la tramitació de plans urbanístics
derivats o instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de llicències
urbanístiques en aquells àmbits en què les determinacions urbanístiques del POUM anul·lat diferien
notablement del règim urbanístic anterior, el del PGOU de 1988, que sobrevingudament torna a ser
aplicable. La finalitat d’aquesta mesura cautelar no és altra que la d’evitar que es tramitin instruments o
s’atorguin llicències que dificultin o posin en risc l’aplicació del POUM ara anul·lat un cop aquest torni a ser
aprovat i plenament executiu.
Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències per als àmbits determinats en l’acord no podran
durar més d’un any, a comptar des de la darrera de les publicacions obligatòries (BOP de 29.10.2015; El 9
Nou de 30.10.2015 i el Punt Avui de 31.10.2015).
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Els àmbits de suspensió es concreten en les corresponents fitxes justificatives de la mesura cautelar, les

En aquest cas, s’ha aprovat prèviament a l’avanç. En concret, el Ple de l’Ajuntament va aprovar-lo en la

quals van acompanyades dels preceptius plànols de delimitació, en els quals aquest es grafien a escala

sessió del dia 31.5.2016, d’acord amb el document que, per encàrrec de l’Ajuntament ha elaborat la

adequada i amb el detall i claredat suficients.

companyia mercantil la Vola 1981 SA, al qual s’hi ha afegit les aportacions aprovades pel plenari municipal.
El programa de participació ciutadana forma part com a Document I.8 d’ aquest avanç de planejament.

2.3 Contingut de l’avanç de planejament.
La naturalesa de la documentació que s’exposa al públic i per la fase del procés de redacció a què
correspon, es tracta de la primera presentació, de criteris, objectius alternatives i avanços, està
específicament concebuda per facilitar la participació ciutadana en el procés projectual.
Aquesta es formalitza en els següents documents:
VOLUM I.

AVANÇ DE PLANEJAMENT

DOCUMENT I.1

Memòria informativa i justificativa
Objectius i criteris generals del pla
Síntesi de les alternatives considerades

DOCUMENT I.2

Documentació gràfica
Plànols d’informació i d’avanç d’ordenació

DOCUMENT I.3

Document inicial estratègic

DOCUMENT I.4

Diagnosi de mobilitat

DOCUMENT I.5

Estudi d’inundabilitat

DOCUMENT I.6

Estudi per a la identificació de riscos geològics

DOCUMENT I.7

Estudi demogràfic

DOCUMENT I.8

Programa de participació ciutadana

DOCUMENT I.9

Proposta de catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural

Plànol PV.05.08 Suspensió de llicències

2.2.4 Programa de participació ciutadana

Un dels principis generals de l’actuació urbanística és el de la publicitat i participació de la ciutadania en els
processos de urbanístics de planejament i gestió. En el cas de la revisió del pla d’ordenació urbanística
municipal, l’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana que se seguirà en procés de
formulació i tramitació del pla és obligatòria i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de
l’avanç del pla.

i cultural a protegir
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d) Valoració dels suggeriments.

2.4 Tramitació de l’avanç de planejament.
Un cop s’ha redactat el document de l’avanç del POUM sobre la base de dades i objectius inicials; i

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en tràmit d’informació pública seran

coordinadament amb aquest el document inicial estratègic (DIE) que permetrà iniciar el procés d’avaluació

analitzats per l’equip redactor que elaborarà un informe tècnic, d’anàlisi i valoració. El govern

ambiental del pla, els tràmits que es duran a terme en aquesta fase seran els següents:

municipal, amb l’assessorament dels redactors del pla, analitzarà les alternatives i els suggeriments
i ha de proposar la confirmació o la rectificació dels criteris de planejament. Aquesta valoració

a) Acord del Ple d’aprovació de l’avanç de planejament.

s’expressarà mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament.

Es sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament la publicació i simultània informació pública dels
documents en què es formalitza l’avanç de planejament urbanístic.
b) Exposició pública de l’avanç de planejament.
A banda de les mesures previstes en el programa de participació ciutadana, la convocatòria de la
informació publica de l’avanç com a mínim s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i
a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal. També s’haurà de
garantir la consulta íntegra de la documentació de l’avanç per mitjans telemàtics, a través de
l’accés a la seu electrònica municipal.
c) Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Simultàniament al període d’informació pública, l’ajuntament haurà de trametre l’avanç amb el
document inicial estratègic (en endavant abreujat DIE) al Departament de Territori i Sostenibilitat de

2.5 Professionals que intervenen en l’elaboració de l’avanç de planejament.
D’acord amb el que prescriu la Disposició Addicional Tretzena del Text refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la identitat i titulació dels professionals que han
intervingut en la redacció de l’avanç de planejament són les que es fan constar en aquest apartat.
El document de l’avanç del pla s’ha elaborat des de l’àrea de serveis territorials, medi ambient i habitatge
de l’Ajuntament de Manlleu, amb la col·laboració externa de diversos professionals especialitzats en
disciplines sectorials.

•

Equip redactor:

•

Estudi d’inundabilitat:

Oficina Tècnica del POUM:

ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL

Enric Gil Marès, arquitecte director dels treballs

Ricard Ruiz de Morales Casademont, enginyer tècnic.

Josep Pou Vilalta, advocat, coordinador dels treballs

Agustí Pere Figueres Romero, enginyer de camins

Anna Juvinyà Jordà, delineant.

la Generalitat de Catalunya per obtenir el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic (DA)
lliurat per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA); i el primer informe territorial de la
Comissió Territorial d’Urbanisme.

•

Programa de participació ciutadana:

•

Estudi demogràfic:

La Vola 1981 SA

Urbamed SLP

Laura Llavina Jurado, consultora tècnica

Josep Maria Canals Miquel, demògraf

Un cop lliurat el document inicial estratègic (DIE), l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental emet,
en el termini màxim de dos mesos, el document d’abast que permetrà l’elaboració posterior de

•

l’estudi ambiental estratègic (EAE) que acompanyarà el document per a l’aprovació inicial. En tot

La Vola 1981 SA

cas, és l’administració ambiental (OTAA) la que trametrà la documentació a la Comissió Territorial

Laura Cid Espinach, ambientòloga

d’urbanisme perquè elabori l’informe urbanístic territorial.

Mar Vives España, ambientòloga

•

Document inicial estratègic:

Diagnosi de mobilitat:

La Vola 1981 SA
Xavier Codina Teixidó, enginyer tècnic agrícola
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3.2 Encaix territorial
3.2.1 Emmarcament territorial

3.1 Paràmetres geogràfics

•

•

Localització geogràfica

Catalunya Central. Comarca d’Osona

•

Superfície

17,19 km2

•

Altitud (m)

460 msnm

•

Longitud (º)

2,283544

•

Latitud (º)

42,001000

•

Població (2015)

20.228 hab

•

Densitat població

1,177 hab/km

•

Hidrologia riu Ter

Torrents Poquí, El Perer, Teuleria

•

Altiplans

Puig de les Alades, Serralada nord (Poquí – Puig l’Agut)

Localització geogràfica

La Plana de Vic, és un sistema territorial conformat per un conglomerat de nuclis urbans de dimensions
desiguals, relligats entre ells per un teixit agrícola i una xarxa viaria que els relaciona. La topografia
delimitada en les terres per sota de la cota 500, emmarca els tres pols que la configuren. Històricament i
sobretot per la influència de la topografia i les comunicacions, l’organització territorial resseguia l’eix nord
sud, per la xarxa del ferrocarril i de les principals vies de comunicació i per les traces del Ter i del Congost.
El pol sud es correspon a la plana més abrupta per l’estretor del Congost i té una vocació de relació amb la
comarca del Vallés Oriental. La conformen entre altres, les poblacions de Centelles, Els Hostalets de
Balenyà i Tona. La seva relació amb la població de Manlleu és molt difosa i no existeix una transversalitat

2

econòmica, urbana o comercial, sinó únicament la del mapa del paisatge que conforma la plana.
La zona central de la plana és la que està més relacionada amb la població de Manlleu. S’hi troba la
topografia amb una component més plana i un paisatge més homogeni. La força de la capitalitat comarcal
de Vic com a nucli comercial, econòmic i turístic de la plana té una enorme influència en tots els nuclis
habitats del seu entorn, inclosa la ciutat de Manlleu. El teixit agrari, la xarxa de camins i masos, relliguen tot
aquesta plana central.
La tercera plana situada al nord té situats els assentaments influenciats per l’existència del riu Ter. La
topografia plana es va estrenyent per la desaparició de la cota 500 i les corbes del riu relliguen els diferents
nuclis de població. La població de Manlleu té una posició central d’aquesta part de la plana, amb una
relació històrica de llevant a ponent amb el Voltreganès i l’entorn de Roda i el Collsacabra. Les noves
comunicacions viaries han fet disminuir la relació amb l’altra capital del nord, Torelló, ja que l’eix nord-sud,
ja no té Manlleu com a prioritat de pas.
Des de sempre la ciutat de Manlleu ha estat vivint sota l’ombra de la força de la capitalitat de Vic.
Tanmateix el fort component industrial li donava un caràcter i personalitat pròpia. L’estancament del
creixement de la indústria i el fet que aquesta es diversifiqués per altres poblacions de l’entorn, li ha fet
perdre aquesta peculiaritat. En l’actualitat encara es mantenen una sèrie d’especialitzacions industrials que
la singularitzen i li donen un valor afegit respecte de la resta.
En el conjunt d’aquest territori s’han produït en els últims anys uns canvis amb les relacions des dels
diferents àmbits de la plana i amb les comarques properes, amb l’aparició de l’Eix transversal C-25 i el seu
posterior desdoblament, la millora de l’eix viari Vic-Ripoll i la construcció del nou eix Vic-Olot. La plana de
Vic no tant sols s’ha estirat cap el nord, sinó que ha aparegut un nou eix supracomarcal de llevant a ponent,
que ha tingut una notable influència en l’economia i desenvolupament de tota l’àrea geogràfica. Manlleu
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s’ha vist fortament influenciada per les noves infraestructures viaries de comunicacions, ja que està situat
en el punt de bifurcació de dos d’ells i molt proper al pas de l’Eix transversal. En l’actualitat s’ha mantingut
la relació amb l’eix del Congost cap a la capitalitat de Barcelona i alhora ha aparegut una nova relació amb
el Bages, Gironès i Garrotxa, inexistent fins l’última dècada.

Plànol ET.01.00 Situació
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•

El medi físic i el paisatge

Les planes, el relleu i el sistema fluvial
La comarca d'Osona és la més oriental de les comarques centrals i la de més heterogènia composició. El
nucli de la comarca és constituït per la plana de Vic, conca d'erosió oberta en les margues gris-blavenques
de la depressió central per l'acció conjunta del riu Ter. Pel nord, tanquen la plana els primers replecs

Pel nord al Cabrerès destaca el bosc de fulla caduca i el roure. També hi ha fagedes a les zones obagues,
així com un bon nombre de zones de pastura i prats.
Per llevant a les Guilleries, el clima fa que la vegetació sigui molt rica i densa, amb arbres de fulla perenne
a les zones més baixes i de fulla caduca a les parts més altes. Hi trobem alzines, roures, avellaners, faigs,
castanyers, boixos, verns i zones de pastura.

pirinencs - serres de Milany i Bellmunt i Curull -, que s'enllacen pel nord-est amb l'altiplà de Cabrerès,

En quan a la fauna, en bona part d’Osona coincideixen les formes faunístiques pròpies de les àrees

pertanyent a la serralada Transversal. Per l'est, el curs encaixat del Ter separa aquest altiplà del massís

classificades com a mediterrànies i les eurosiberianes, a la confluència de les regions biogeogràfiques

pre-litoral de les Guilleries, el qual continua amb el del Montseny. Els contraforts occidentals del pla de la

eurosiberiana i mediterrània, que acull una proporció important dels hàbitats i les espècies més

Calma (Massís del Montseny) i els cingles de Bertí tanquen la comarca pel sud. Entre aquestes dues

representatius del conjunt dels països de la Unió Europea, de molts dels quals cal garantir-ne la

formacions muntanyoses, el riu Congost ha obert un pas estret per on circula la carretera i la línia de

conservació. Una de les causes adduïdes per a una diversitat superior és la major humitat, que permet, per

ferrocarril que comunica la plana de Vic amb el Vallès i Barcelona. Per l'oest, són els altiplans del Moianès i

exemple, l’establiment de poblacions d’amfibis, que altrament esdevindrien escassos. La franja amb una

del Lluçanès els que delimiten perfectament la conca. Els "turons testimoni" són característics del paisatge

major riquesa d’espècies recorre la meitat oriental de la Plana de Vic. L’estudi ambiental descriu els àmbits

de la comarca.

de major riquesa de vegetació i fauna.

La Plana de Vic és una depressió allargada en direcció nord-sud que constitueix el nucli central de la

•

comarca d'Osona. La ciutat de Vic, situada al seu centre, n'és el nucli més important, essent Manlleu i
Torelló les dues altres poblacions més rellevants.
El riu Ter i els seus afluents amb la seva acció erosiva, molt més profunda en la banda de llevant que en la
de ponent, van originar la Plana de Vic que compta amb uns 30 quilòmetres de llargada. Pel sud amb la
conca del Congost es vertebra una part del territori.
El clima

Les infraestructures de comunicacions i transport

La relació de la Plana de Vic amb els seus límits ha estat des de sempre seguint l’eix nord-sud, recolzantse amb les traces del ferrocarril i de la antiga carretera nacional N-152. Les relacions amb les altres
comarques veïnes del Bages, el Lluçanès, el Moianès, la Garrotxa o la Selva, eren pràcticament
inexistents, degut a la dificultat orogràfica i de comunicacions.
Amb la construcció de la nova vialitat de l’Eix Transversal C-25 de Girona-Lleida, que creua pel mig de la
Plana, entre Vic i Manlleu, la reconversió de l’antiga N-152 amb l’autovia C-17, i els eixos viaris Vic-Ripoll i

El clima d'Osona és mediterrani continental humit. La precipitació cau de manera regular durant tot l'any,

Vic-Olot, es modifica de manera substancial la mobilitat a tota la comarca i la seva relació amb les limítrofs.

però l'hivern és l'estació més seca. Pel que fa a la temperatura, l'estiu és calorós a la Plana de Vic i més

Els punts d’enllaç amb el territori constitueixen els pols d’atracció sobre els que pivoten els nous

fresc a la resta. L'hivern és fred a tota la comarca, amb inversió tèrmica i boires que afecten sovint la plana.

creixements. En l’Eix transversal C-25, els encreuaments amb la carretera Vic-Ripoll-Olot (Xocovic) i la

L'amplitud tèrmica és alta al centre i oest de la comarca i només l'estiu queda lliure de la possibilitat de

carretera de Manlleu o Roda a Vic en són les portes.

glaçades.
Apareix un nou punt estratègic a l’àmbit de ponent de Manlleu, on es dóna la confluència entre el eix Vic a
La vegetació i la fauna

Olot i la nova autovia C-17. Uns nous accessos a la població, fins ara secundaris, passen al primer pla com

La vegetació d'Osona és molt diversa i comprèn des de boscos de faigs humits fins a les seques pinedes

a elements polars de la mobilitat de la població de Manlleu. L’eix nord sud es va diluint i apareix una nova

de pi pinyoner. El paisatge natural ha anat canviant a la plana de Vic, abans hi havia moltes rouredes i ara

mobilitat de llevant a ponent amb accessos per la Miranda i pel la carretera de la Gleva. El nou planejament

n'hi ha ben poques, a causa de l'ocupació del terreny com a camps de conreu i per les pinedes que s'hi han

ha de posar en valor aquestes noves infraestructures per a la millora de la qualitat de vida i de la mobilitat

plantat. A les zones altes de la plana hi trobem roures, avellaners, boixos, faigs... La vegetació original de la

de Manlleu.

plana foren els boscos de roure martinenc, però actualment n'hi ha molt pocs a causa de la contínua
intervenció humana des de temps antics.
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l’entorn més immediat, Can Colomer o Baumann a Vic, Can Serra, Can Roqué o Brocato de Manlleu, en
són uns clars exemples.
El creixement residencial posterior dels anys setanta va provocar que, de nou, algunes localitzacions
industrials quedessin obsoletes per veure’s envoltades de sòl residencial incompatible o per una mala
localització respecte de les infraestructures de comunicació.
El cas de Manlleu amb el polígon de la Coromina o Brocato en resulta exemplificador. Una previsió d’un eix
viari pel nord, una variant a la carretera Vic-Torelló que es va quedar en un projecte no realitzat ha provocat
una localització històricament errònia d’aquestes zones industrials. El mateix va succeir a Vic amb el
polígon de la carretera de Roda, molts anys abandonat i ara recuperat gràcies en part, per la nova xarxa
viaria. Davant de la manca d’una visió comarcal sobre l’emplaçament racional de les localitzacions
industrials, els diferents nuclis urbans van creant petites localitzacions mancades d’infraestructures i sovint
deslocalitzades. Aquest és el mapa que s’ha creat a la comarca tot i que el planejament territorial encara no
intervé de manera ferma.

Plànol ET.01.02 Infraestructures i assentaments

•

Usos

Industrial
La localització de les indústries ha anat històricament lligada a la infraestructura. El riu va influir de manera
directa en la implantació de les colònies industrials fabrils de principis de segle passat. La xarxa viaria de
les carreteres o el ferrocarril eren els altres factors sobre el que es recolzaven aquests usos industrials. La
no dependència energètica del riu i els nous hàbits, varen portar a la creació dels polígons industrials lligats
de manera continuada al nucli urbà, en l’extraradi immediat, per tal de buidar del sòl consolidat de la
pressió d’una activitat industrial sovint en contradicció amb l’ús residencial. Així varen aparèixer a Vic el
polígon Mas Beuló, a Manlleu el de la Coromina, etc., i també algunes fàbriques que s’edificaven en
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L’ultima dècada ha estat la del creixement dispers per la comarca d’ implantacions industrials, aprofitant en
la majoria dels casos la influència de les noves comunicacions. El sector de ponent de Torelló, el polígon
de La Creu de Roda, l’ampliació del polígon de Vic, La Gleva, etc., en són exemples.
A la població de Manlleu, degut a la seva peculiaritat de mala ubicació de la zona industrial de la
Coromina i a la manca d’una iniciativa de desenvolupament de nou sòl, ha tingut un creixement
paralitzat i únicament ha consolidat l’existent. L’excepció ha estat la implantació de l’empresa La
Piara amb una situació òptima respecte les comunicacions. Els nous desenvolupaments industrials
haurien d’incidir sobre la trama urbana existent, aportant infraestructura que millori l’accessibilitat i
resoldre la problemàtica de les zones degradades.

Residencial
Al igual que succeeix amb l’ús industrial, el creixement residencial de la comarca s’ha fet sense una
planificació territorial d’àmbit comarcal, que considerés les necessitats de creixement de cada nucli urbà en
funció del caràcter que tingui, del respecte mediambiental o des de la lògica de la mobilitat. Poblacions
d’una mida especialment petita i pràcticament sense nucli urbà (Tavèrnoles, Gurb...) han doblat la seva
oferta residencial, sense una justificació raonada. La millora en la mobilitat amb les noves comunicacions,
com en el cas del sòl industrial ha estat un factor clau.
La majoria dels creixements residencials han estat perimetrals al sòl urbà consolidat i han permès relligar
creixements de barris perifèrics amb el nucli tradicional (el Pèlics de Roda de Ter, zona de llevant de
Masies de Voltregà, etc.,). La capitalitat de Vic no n’ha estat exempt d’aquesta tipologia de creixement, ja
que la seva forta influència com a pol d’atracció li ha permès la creació de barris sencers nous per a la
ciutat que han aportat infraestructura de comunicació. La zona de Sant Llàtzer, Horta Vermella, o la zona
universitària en són uns clars exemples. Les tipologies residencials han estat diversificades a Vic, en funció
de la seva localització.
A excepció d’algunes poblacions com Sant Julià de Vilatorta, Taradell o Folgueroles, on s’aposta per un
creixement residencial de baixa densitat i sovint de segona residència, en la resta de municipis es manté
una tipologia de creixement de densitat mitja, en forma d’eixample compacte. En la totalitat de les
poblacions de la comarca s’ha produït un augment considerable de sòl residencial en aquests nous barris
perifèrics, el que ha comportat en la majoria dels casos el buidatge del nucli urbà antic, amb les
conseqüències de l’aparició d’immobles i locals buits del centre en favor de la perifèria.
Fig.1 Planejament urbanístic versió MUC. Ús industrial
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o La Salut en són exemplificadors. També s’ha constatat el buidatge del nucli urbà tradicional amb

3.2.2 El planejament territorial

la conseqüent traspàs del comerç cap a altres zones mes densificades. Les tipologies dels
creixements residencials s’han mantingut al de renglera d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars
amb lleugers variants, obviant l’existència de sòl residencial de baixa densitat.

•

Pla Territorial General de Catalunya

D’acord amb la Llei d’aprovació 1/1995 (modificat per la Llei 24/2001),el Pla Territorial General és
l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, el
marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les condicions adequades

Comercial
El comerç a la plana ha tingut una influència clara de la capitalitat de Vic. L’oferta diversificada existent en
la ciutat consolidada i la implantació de grans establiments especialitzats (Decathlon, Aki) en determinats
sectors del extraradi, ha produït que en la resta de municipis es paralitzés el desenvolupament comercial.
Només el petit comerç de proximitat i de productes molt determinats han sobreviscut a l’ impuls de la
capital. Els planejaments dels municipis, a diferència de Vic, no han qualificat sòl específic per al
desenvolupament comercial i l’han mantingut sempre coexistint amb l’ús industrial, amb el demèrit que
suposa en molts casos.
Com en la situació dels usos residencial e industrial, les noves comunicacions han estat cabdals per acabar
de consolidar a Vic com pràcticament l’únic nucli comercial potent de la comarca.

per atreure l’activitat adequada als espais territorials idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya
tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla és
també l’instrument que defineix els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya,
l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient.
El Pla Territorial General de Catalunya articula les propostes en tres línies d’actuació:
-

la definició d’estratègies

-

la definició del model territorial

-

les directrius per a la formulació de plans

En la línia de les estratègies, l’apartat sobre la qualitat de vida és el més rellevant ja que s’hi detallen les
actuacions que s’han d’emprendre en temes com els equipaments o el medi ambient en la línia de fomentar

Dins de les noves modalitats de comerç que s’estan implantant a tots els municipis de mida mitjana i gran

la qualitat de vida al territori. En la definició del model territorial es presenta la imatge-objectiu de la

de la plana de Vic, han aparegut els grans establiments comercials dedicats preferentment a l’alimentació

població al 2026 i els sistemes de proposta com a eines per assolir objectius d’impuls, reequilibri o

(Mercadona, Bon Preu) situats de manera estratègica i perimetrals als nuclis urbans, permetent un

desenvolupament potenciat mentre que en l’apartat de directrius per a la formulació de plans es relacionen

aparcament fàcil i una gran diversificació de producte.

les determinacions que el Pla territorial assigna a les altres figures de planificació.

Manlleu ha seguit la pauta de la majoria dels municipis d’Osona, eclipsats pel potencial comercial

El PTGC estableix les pautes necessàries per a la coherència dels plans territorials parcials i els plans

de Vic i ha vist com any darrera any, l’oferta comercial de petit establiment va disminuint i en

territorials sectorials que l’han de desenvolupar.

contraposició estan sorgint aquesta nova tipologia de grans establiments comercials. No existeix
una localització concreta de zona de comercial dins del nucli urbà consolidat (a excepció d’un tram

Aquest planejament territorial general situa Manlleu dins de l’Àmbit Funcional Territorial de les Terres
Centrals, i més concretament en un dels Sistemes de Reequilibri Territorial de Nivell 2. Aquest sistema és

de l’avinguda de Roma) ni de comerç de gran superfície.

constituït per Vic-Tona + Manlleu-Roda de Ter + Torelló + Sant Hipòlit de Voltregà + Centelles. Els

L’ordenació que proposi el POUM haurà de zonificar els sectors on es volen implantar aquestes

sistemes de reequilibri territorial, amb un gradient d’entre 1 i 4 segons les seves potencialitats, es

activitats.

defineixen com una alternativa que el Pla estima necessària a la concentració d’activitats i població sobre
l’Àrea Metropolitana, entenent-los com a àmbits que cal potenciar per tal d’evitar “un efecte xuclador” del
sistema metropolità de Barcelona. Es proposa doncs, un escenari de desenvolupament important en
aquests àmbits de les planes centrals que els consolidi com a sistemes urbans i que busquin també les
complementarietats entre si.

Memòria informativa i justificativa

15

Document I.1
Avanç de Planejament

Des d’aquesta mateixa òptica es parla en un context general del reforç de les comunicacions verticals, amb

El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat territorials: els espais oberts, els

la progressiva millora del ferrocarril i de la C-17 i de la construcció de la Vic-Olot com a una altra versió de

assentaments urbans i les infraestructures de mobilitat.

l’Eix transversal.
Les determinacions més concretes parlen “d’afavorir el desenvolupament de sòl per a tot tipus d’usos:
residencial, industrial i terciari”, tot “evitant que la manca de sòl disponible els representi un estrangulament
o coll d’ampolla pel seu desenvolupament” “que l’augment de l’activitat i la població vagi acompanyat de la
dotació suficient d’equipaments, serveis i parcs urbans que possibilitin que els seus usuaris i residents
assoleixin una bona qualitat de vida.

Quant al sistema d’espais oberts el pla diferencia, segons les seves característiques i la seva funció
territorial, els diferents tipus de sòl que han de quedar al marge dels processos de gestió i estableix la
normativa i els criteris de gestió de cadascun, en funció del grau de protecció que els atorga enfront de les
transformacions:
• els sòl de protecció especial
• els sòls de protecció territorial

•

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals

• els sòls de protecció preventiva

El Pla territorial Parcial de les Comarques centrals (PTPCC) es va aprovar definitivament en data 16 de
setembre de 2008, i es va publicar el DOGC el 22 d’octubre de 2008. És un dels set plans territorials

La inclusió dels sòls en un tipus de protecció o altre es fa valorant el paper que tenen en l'estructuració del

parcials que desenvolupen el Pla territorial General de Catalunya i afecta al territori comprès per les

territori, tenint en compte els valors i característiques intrínseques i, també, la seva extensió i posició

comarques del Bages, el Berguedà, l’Anoia, Osona, el Ripollès, al Cerdanya i el Solsonès, amb una

relativa dins el conjunt dels espais oberts de les Comarques Centrals.

superfície de 5.607 km2 i un total de 165municipis.
Pel que fa al sistema d’assentaments urbans, aquesta és una categoria bàsica de les que proposa el
planejament territorial, sobre la qual el Pla aplica les estratègies de creixement, canvi d'ús i reforma interior,
consolidació i millora urbana i manteniment del caràcter rural. Per als nuclis i àrees urbanes, el Pla
estableix diferents estratègies en funció de les seves característiques, de la connectivitat i de la
disponibilitat en l'entorn de sòl físicament apte per a un creixement per extensió, estratègies sempre
referides a la situació física real del nucli o àrea urbana en el moment de redacció del Pla.
Es proposen les estratègies de creixement següents:
• Creixement potenciat
• Creixement mitjà
• Creixement moderat
• Canvi d'ús i/o reforma interior
• Millora urbana i compleció
• Manteniment del caràcter rural
En relació al sistema d’infraestructures de mobilitat, el pla fa propostes de nous traçats i de millores en la
xarxa viària territorial i en la xarxa ferroviària. També fa propostes relatives a les àrees logístiques i de
serveis associades a les xarxes viària i ferroviària.
Plànol PT.01.02 Planejament Territorial Comarques Centrals

Memòria informativa i justificativa

16

Document I.1
Avanç de Planejament

En el marc del Pla territorial, els aspectes relacionats amb la mobilitat s'analitzen amb l'objectiu d'induir a

El Pla Territorial proposa aquesta estratègia de desenvolupament en aquelles àrees que haurien

racionalitzar la demanda de mobilitat i a oferir criteris per al desenvolupament d'un model més sostenible

d’augmentar de manera equilibrada la seva capacitat de creixement i activitat, amb l’objectiu de dirigir el

que potenciï una relació més equilibrada entre les diverses modalitats de desplaçament.

creixement urbà cap a les àrees en millors condicions per reforçar l’estructura de ciutats que vertebra el
territori de Catalunya i, d’aquesta manera, facilitar l’accessibilitat als serveis, reduir les necessitats de

Afectació del PTPCC al territori de Manlleu

mobilitat i noves infraestructures i evitar la dispersió de la població i l’activitat. D’acord amb aquesta
estratègia els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents han de fer majors previsions de sòl de

Manlleu és dins de la Comarca d’Osona i en l’àmbit del Pla Territorial de les Comarques Centrals al costat

desenvolupament urbanístic que resultarien de considerar només les seves necessitats internes.

de les àrees de Tona, Vic i Torelló, un dels sistemes d’assentaments amb estratègia de desenvolupament
de “Creixement potenciat”. Els límits territorials de potencial d’ocupació del territori al voltant del sòl urbà
consolidat són importants i permeten una ampliació de sòl urbanitzable considerable.

Plànol PV.04.01 Planejament Territorial Comarques Centrals
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Pel que fa al sistema d’espais oberts, el terme no està afectat per cap sistema de protecció especial, a

El sistema de mobilitat recalca la necessitat de condicionament de la xarxa ferroviària, assenyala la

excepció del vora riu del Ter. La major part del sòl no urbanitzable, està qualificat en sòl de protecció

importància dels nous eixos viaris Vic-Ripoll (via estructurant primària) i Vic-Olot (via estructurant

preventiva a excepció de la zona oest, on apareixen traces de protecció agrària, d’interès estratègic o de

secundària). El Pla també preveu la inclusió del projecte del tren transversal de Catalunya la posada en

preservació de corredors d’infraestructures.

funcionament del qual suposarà la incorporació de la Plana de Vic a una nova lògica territorial del país. Així
mateix incorpora una proposta de racionalització de la xarxa d’infraestructures de mobilitat viària, que inclou
la incorporació de la traça de l’eix transversal pel sud de Vic. D’aquesta manera es preveu que l’actual
recorregut pel nord pugui integrar, entre Santa Eugènia de Berga i les Masies de Roda, l’anomenat vial de
Llevant d’Osona.

Pla Territorial Catalunya. Síntesi dels plans
Pla Territorial Catalunya. Síntesi dels plans territorials parcials

territorials parcials

Síntesi d’espais oberts. Categories de sòl

Xarxa viària. Proposta d’actuacions

Cal assenyalar que les determinacions del pla han de ser respectades i desenvolupades per les actuacions
territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat i les derivades de les polítiques
de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. En qualsevol cas, un dels principis
generals de l’actuació urbanística és el de la jerarquia normativa i coherència del planejament urbanístic, en
el sentit que els plans urbanístics han de ser coherents amb les determinacions del pla territorial general i
dels plans territorials parcials i sectorials i facilitar-ne l’acompliment.
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3.2.3 El planejament territorial sectorial

i una secció de la vall amb una amplada de 2 km. Aquest àmbit inclou 60 colònies industrials i fàbriques de
riu dels 20 municipis que voregen el Ter, entre els que s’hi troba Manlleu.

Existeixen elaborats i aprovats per la Generalitat de Catalunya diversos plans territorials sectorials, que
comprenen tot l’àmbit del país.
Dels plans sectorials aprovats i que són vigents, que poden tenir alguna interrelació amb la redacció del
POUM de Manlleu són els següents:
- Pla d’espais d’interès natural (PEIN) (1992)

La seva finalitat és consolidar-les com a espais de residència, d’activitat productiva i turística i de
preservació de la memòria històrica. Les dota d’una perspectiva supramunicipal complementant així el
planejament

urbanístic

dels

seus

municipis

per

tal

de

garantir

la

coherència

territorial

i

paisatgística. Preveu la creació d’un fons destinat a les actuacions de millora paisatgística de les colònies
dels cursos dels rius Ter i Freser, que es dotarà amb recursos del DPTOP, per tal d’assignar subvencions
als ajuntaments.
El Pla pretén garantir l’ocupació necessària del parc residencial de cada colònia per tal d’assolir una massa

Tot i que en el terme municipal de Manlleu no s’hi troba cap àmbit d’interès natural delimitat pel PEIN ni per

crítica suficient, prioritzant la rehabilitació davant les noves construccions, mantenint la morfologia

la Xarxa Natura 2000.

tradicional on sigui possible i garantint als residents l’existència d’equipaments.

- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 (2006)

Les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació del PDU contenen les directrius d’obligat compliment
que hauran de ser desenvolupades fonamentalment pels ajuntaments per mitjà del seu planejament.

Xarxa viària: Corredor transversal: Península centre-nord amb la Jonquera (A-2/C-25/A-2);

Aquest haurà de respectar les prescripcions establertes pel PDU per a cada colònia o conjunt patrimonial,

potenciació de l’eix Vic Ripoll dins la xarxa primària

els criteris d’ordenació específicament establerts en les fitxes de cada element i els espais de protecció
fixats en els plànols.

Xarxa ferroviària: Línies d’alta velocitat amb un futur eix Transversal ferroviari: Línia destinada a
trànsit mixt de passatgers i mercaderies i que ha d'unir les principals capitals de la Catalunya

En el cas de Manlleu es recullen les fitxes amb els criteris d’ordenació de les següents Colònies o conjunts
patrimonials:

central (Vic), des de Lleida fins a Girona; Millora i reforma de l’eix ferroviari Vic-Puigcerdà
•

47.

Ca l’Escolà o Casacuberta

•

48.

Can Remisa o Rusiñol

•

49.

El Dolcet

•

50.

Moli de Miarons

•

51.

Les tres fàbriques

•

52.

Molí Muntada

•

53.

Ca l’Estapé

•

54.

Can Sanglas

•

55.

Can Llanas

•

Can Buixó, Rifà o Puntí

Entre els altres plans sectorials aprovats que poden tenir incidència indirecta amb el POUM, cal citar
breument el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005), Pla de transport de
viatgers de Catalunya 2008-2012 (2009), Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2009), Pla
territorial sectorial de la implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya (2002) i el Pla territorial
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

•

Pla Director Urbanístic de les Colònies del Ter i del Freser

Aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb data 20.9.2010 (DOGC
núm. 5724, de 29.9.2010).
El seu objectiu és l’ordenació urbanística del conjunt de colònies industrials, fàbriques de riu i resta de
patrimoni històric industrial vinculat als rius Ter i Freser, en nun tram que s’estén entre Camprodon, al
Ripollès, i les Masies de Roda, a Osona. Comprèn una franja de territori amb una superfície total
2

aproximada de 240 km , amb 120 km de distància entre els extrems del riu Ter i Freser fins el pantà de Sau
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Entre aquests conjunts destaca el de Can Sanglas, el qual es reconeix pel PDU com un element de valor
patrimonial estratègic en identificar-lo com a Colònia Porta que comprèn aquells establiments que, per la
seva posició estratègica i condicions singulars, es promourà com a indret de visitants i de comunicació de
l’oferta turística del territori.
En particular, en el cas de Can Sanglas de l’anomena com a “Porta del Ter” i com a tal desenvoluparà la
funció de porta d’acollida principal i donarà a conèixer la vitalitat industrial del Ter mitjà, donant a conèixer
el singular procés d’industrialització d’aquest territori i la biodiversitat dels seus rius.
També cal assenyalar que, pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat, el PDU centra la seva
atenció en preservar els itineraris i elements de vialitat cívica que permetran articular el sistema de colònies
com un conjunt urbà solidari. En aquest sentit, en l’àmbit de protecció d’itineraris, cal destacar que es
preserva el sender de Gran Recorregut GR-210, Camí Vora Ter, com a itinerari turístic equipat amb
mobiliari, il·luminació, àrees de descans i pernocta, senyals direccionals i punts d’informació. El GR 10
comprèn tota la riba del ter a la Comarca d’Osona. El terme de Manlleu es troba dins del tram de les
Masies de Voltregà a les Masies de Roda.

Plànol 6. Unitat Temàtica- Els meandres pausats del riu. Pla Director Urbanístic i de les Colònies del Ter i del Freser
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3.2.4 Altres plans d’interès

•

Pla Director Urbanístic de la Plana de Vic

L’any 2006, d’acord amb el mandat del PTPCC, la Comissió d'Urbanisme de Catalunya va donar llum verda
ahir a l'inici de la redacció del Pla director urbanístic de la Plana de Vic, que té per àmbit el nucli central de
la comarca d’Osona, que s’estructura al voltant del sistema de ciutats que comprèn tres grans unitats, al
sud l’àrea urbana compresa entre Centelles i Tona; al centre l’àrea urbana de Vic i al nord l’àrea urbana de
Manlleu, el Voltreganès i Roda de Ter. Aquests plans establiran les directrius i mesures específiques a
aplicar en aquests àmbits territorial concrets en el marc dels treballs citat PTPCC.. La comissió va acordar
encarregar la redacció d'aquests plans a la Secretaria per a la Planificació del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Tot i haver-se redactat un document molt embrionari d’objectius i propòsits,
aquest no ha tingut continuïtat i no se n’ha iniciat la corresponent tramitació.

•

Pla Director del Ter i del Patrimoni Industrial

El Pla Director del Ter i del patrimoni industrial de l’any 2006, és probablement el treball més elaborat
d’ordenació del tram fluvial del riu Ter en tot el terme municipal. Es tracta d’un planejament que serveix de
guia per al desenvolupament parcial de tota la franja compresa entre el pont de la Gleva i el límit municipal
del Ter pel sud.

Aquest treball ordena, proposa i raona alternatives d’ordenació i concreta propostes. Tot i no ser un
planejament executiu, obre les portes a reflexions i pautes pel futur desenvolupament d’aquesta franja.
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3.3 El terme municipal de Manlleu

3.3.1 El planejament urbanístic

•

Delimitació del terme municipal

L’article 28.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, disposa que el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa
municipal i del mapa comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials
dels termes municipals i de les demarcacions comarcals, els quals s’ajusten al que resulti dels expedients
de delimitació i d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.
El procediment de delimitació dels termes municipals està regulat pel Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya (DOGC núm. 5005, de 9/11/2007).
L’article 28.1 del Decret citat preveu que el Departament de Governació i Administracions Públiques, en el
marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya, pot instar-ne l’inici. En aquest sentit, el 16/12/2010 es
va rebre l’escrit de la Direcció General d’Administració Local (reg. entrada núm. 9485) pel qual es
comunicava a l’Ajuntament l’inici dels treballs d’elaboració del mapa municipal de Manlleu, motiu pel qual
s’instava a l’Ajuntament a adoptar el corresponent acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació del
terme municipal i de nomenament de la comissió municipal de delimitació.
Des d’aquesta data s’ha procedit a la regularització dels límits amb els diferents municipis limítrofs, Gurb,
Les Masies de Voltregà, Torelló, L’Esquirol i Les Masies de Roda, amb els corresponents expedients

Plànol T.02.06 Atermenament Terme Municipal

d’alteració de límits, que finalment han donat lloc a un mapa d’atermenament definitiu d’acord amb la
Comissió de Delimitació Territorial, que assenyala les diferents fites amb coordenades UTM i la trajectòria
de la línia de terme compresa entre les diverses fites. Aquesta base que defineix la delimitació territorial del
terme de Manlleu és la que s’ha fet servir de base per a redacció del document de l’avanç de planejament.

•

El POUM de l’any 2008 anul·lat

Tal i com s’ha fet esment en l’apartat d’antecedents, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 29 de juliol de 2014 va dictar
Sentència en el sentit d’anul·lar el POUM de Manlleu aprovat segons acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 15 de novembre de 2007 i de 30 d’abril de 2008. Aquest planejament encara
és força recent i és el que ha servit per regular el planejament general de Manlleu en aquests darrers anys.
La sentencia no qüestionava l’ordenació ni el model, el problema va esdevenir per uns determinats sectors
de creixements de sòl urbanitzable i els problemes de la inundabilitat.
Aquest planejament va incloure una sèrie d’anàlisis i continguts en el seu Avanç de pla, sobretot pel que fa
al mediambiental, l’estructura de la ciutat, els sistemes i espais lliures, etc., que s’han aprofitat i actualitzat
per la redacció d’aquest nou Avanç de planejament.
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És evident que estem en un nou escenari, ja que les previsions del estudi demogràfic es mostren

Ca’l Oliveres,...), entre altres. Un segon grup inclou modificacions urbanístiques, algunes de més

substancialment diferents, han aparegut definitivament els nous sistemes de comunicacions viaries

transcendència i importància, com poden ser el Pla Especial de la façana urbana i de els vores del riu Ter,

territorials, l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua anul.la el possible viaducte de la Devesa, etc., però

les diverses modificacions en el sector industrial del Verdaguer-Cal Xic, els plans parcials de La Comella, la

tot el treball previ d’aquest Avanç anterior, s’ha considerat i actualitzat en aquest nou document que ara es

Teuleria, El Serrallo o el Mas Roca, etc.

redacta i aprofitat part de la feina realitzada.
Pel que fa a les propostes d’ordenació tant en sòl no urbanitzable, com en el sòl urbà consolidat,
l’experiència de la regulació per la normativa que incloïa el POUM, ha servit per poder detectar les virtuts i
les esmenes a introduir en aquest planejament. La nova normativa ha de preveure aprofitar aquest treball i
experiència prèvia i amb poques modificacions, es pot aconseguir un document suficient i altament
contrastat.

•

El PGOU de l’any 1988 vigent

El fet de l’anul·lació del POU de l’any 2008 ha significat la vigència del anterior planejament, el Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU), que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
en la sessió de 29 de juny de 1988 i l’acord fou publicat en el DOGC número 1065, del dia 7.11.1988.
Aquest planejament té una normativa poc adaptada a la legislació vigent (va ser aprovat fa més de 25
anys) i a les diferents normatives sectorials que han anat apareixent. El contingut és poc exhaustiu en
determinats casos i el model no contempla la nova situació territorial i estratègica de la ciutat, per aquest
motiu, l’any 2008 es va aprovar el POUM, ja que aquest planejament havia quedat obsolet. En
conseqüència, en la redacció d’aquest Avanç, no ha tingut gaire incidència el contingut d’aquest
planejament general vigent.

•

Les modificacions en el PGOU

Durant el termini de vigència d’aquest planejament general vigent, el PGOU, entre els anys 1988 i el 2008,
es varen aprovar definitivament i desenvolupat nombroses modificacions puntuals de planejament, estudis
de detall, etc.
Aquests treballs que ja s’han materialitzat en molts dels casos com a obra urbanitzada o consolidada per
l’edificació, s’han de tenir en consideració a l’hora de regular el tractament i la normativa urbanística.
S’adjunta el llistat i el plànol amb la seva ubicació dels diversos canvis en el planejaments del període
esmentat i la relació detallada de cada un d’ells. S’agrupen en dos grans paquets, l’un que inclou tots els
Estudis de Detall, que es tracta generalment de variacions de menys entitat, per tal de regular i unificar les
seccions i edificabilitat en conjunts arquitectònics (Pla Parcial del Mas Roca,...), determinar i fixar les
alineacions del vials ( carrer la Coma, avinguda Diputació,..), regular el volums arquitectònics (les Hortes,
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Plànol PV.05.06 Modificacions
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3.3.2 Els estudis sectorials
Dins de la informació necessària per tal d’obtenir un anàlisis complert de la realitat és indispensable la
redacció dels diferents estudis sectorials que permeten dotar d’unes pautes i uns condicionants en
l’elaboració de les diverses alternatives del document d’Avanç. En l’annex que s’adjunta s’hi troben cada un
dels estudis que s’han redactat i en aquest apartat es citen de manera abreujada el seu contingut i cal anar
a l’annex esmentat per tal de veure el contingut complert i detallat.

•

riscos naturals preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones que presentin riscos naturals,
llevat que es prevegin mesures addicionals en relació a la seva prevenció o protecció. Per abordar aquesta
qüestió en les zones incloses en les àrees d’ordenació del terme municipal es realitza l’Estudi d’Identificació
de Riscos Geològics (EIRG). El document se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural
relacionada amb els següents riscos: moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments),
fluxos torrencials associats a cons de dejecció, esfondraments (subsidències, col·lapses), inundabilitat i
sismicitat.

DOCUMENT I.3 Diagnosi ambiental: Document Inicial Estratègic

•
En aquests document es fa una identificació dels trets de rellevància ambiental del municipi, se’n fa un
anàlisis ambiental i integrat mitjançant unes fitxes i a partir d’aquetes bases es realitza el mapa de
sensibilitat ambiental que permet reconèixer els àmbits amb un major nivell d’acolliment dels nous usos
previstos.

DOCUMENT I.7 Estudi demogràfic

El treball que s’annexa sobre la demografia, s’estructura en quatre blocs: un primer apartat, en el que
s’analitzen les principals característiques i etapes de l’evolució poblacional durant el segle XX i en especial
durant els darrers quaranta anys. Un segon apartat, en què es mostra l’estructura d’edats i gènere actual,
l’estimació de la població estacional que suporta el municipi, l’impacte de la població estrangera com a

•

DOCUMENT I.4 Diagnosi de mobilitat

variable significativa en l’esdevenir poblacional, la intensitat de la mobilitat obligada per treball com a un
dels factors que, sense ser d’ordre estrictament demogràfica, ajuda a entendre cap a on tendeix el perfil

Analitza les noves mobilitats territorials i la seva influència en la mobilitat urbana, la tipologia de vies

residencial del municipi, el parc d’habitatges i la capacitat residencial màxima a partir de les darreres dades

existents, les seves seccions, etc. A partir de la capacitat portant de les diverses vies, interurbanes o

censals i l’evolució del nombre de llars. En el tercer apartat, es presenten el tres escenaris de les

suburbanes, les analitza i detalla el grau de saturació. L’estudi de mobilitat posa èmfasi en l’aparició de

projeccions demogràfiques fins a l’horitzó del 2033 i l’estructura per edat i sexe dels tres escenaris de l’any

noves xarxes de mobilitat supramunicipal i de la necessitat de potenciació de la mobilitat transversal.

2026. Finalment, en el quart apartat s’exposen les conclusions on es detecta que el creixement pels

Estudia els modes no motoritzats (a peu i en bicicleta) en el disseny urbà del municipi, tant en la vialitat

propers 18 anys serà molt baix o decreixent.

futura prevista amb els creixements del POUM ,com en l’existent.

•

DOCUMENT I.5 Estudi d’inundabilitat

3.3.3 El territori

L’estudi analitza la influencia de les diverses conques hídriques del terme i la seva incidència en el sòl urbà

El medi natural, la topografia, el riu i les rieres, han propiciat que la ciutat hagi tingut un determinat

o possibles creixements. El riu Ter i els torrents de El Poquí, el Perer i la Teuleria, son les conques que

creixement. A aquestes preexistències físiques, s’hi afegeix l’evolució econòmica i les diferents maneres de

estudia. Exposa el grau d’inundabiltat, les mesures necessàries per garantir la seguretat i inclou un informe

transformar-se de la societat, que ha conduït al fet que apareguin determinades tipologies i creixements

desfavorable de l'Agència Catalana de l’Aigua sobre el pont de la Devesa, que posa de manifest que no és

que, a la fi, han donat el resultat de la fotografia actual de tot el terme.

possible aquest viaducte.

El nucli urbà consolidat està recolzat al meandre del riu Ter amb una façana d’uns dos kilòmetres de
llargada, amb un creixement recolzat a la planícia abans de la cota topogràfica dels 500m on apareix el

•

DOCUMENT I.6 Estudi d’identificació de riscos geològics

canvi brusc de l’orografia. El riu suposa un tall brusc entre el nord i el sud del terme, relacionats únicament

L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció de processos

pel pont de can Molas, com a eix històric de comunicacions.

geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius, erosions i torrentades. Segons la

El sòl no urbanitzable està format principalment per l’estructura agrària de les masies i camps de conreu,

legislació vigent el risc geològic és un dels factors que cal tenir en compte per a la planificació i la regulació

amb algunes implantacions d’usos residencials/industrials puntuals i també pel que resta de l’antiga

urbanística. El planejament urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció enfront dels
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infraestructura de les fàbriques de riu, avui obsoletes, de canals i edificacions singulars. La resta del territori
està format per carenes, rieres, fondals, bosquets i una xarxa rica de camins que relliguen les masies.
Les infraestructures de comunicacions històriques del ferrocarril i dels creuaments de les carreteres de Vic
a Torelló i de Roda de Ter a La Gleva i de les recents noves vies supramunicipals amb l’autovia C-17
Barcelona-Vic-Ripoll i la carretera C-37 de Vic a Olot, han suposat un fort impacte en el medi natural i el sòl
no urbanitzable.

3.3.4 El medi físic i el paisatge

•

Altimetria

La importància de la forma del territori no rau només en la seva descripció física sinó en posar de manifest
les relacions que la topografia, la hidrografia i el medi natural en definitiva, tenen amb l’estructura dels seus
assentaments i de les diverses activats humanes que s’hi han desenvolupat, i d’aquí entendre la relació de
coherència que hi té la ciutat i els seus futurs creixements.
Des del plànol d’altimetria s’ha volgut reflectir les particularitats de la topografia. En aquest sentit, la
possibilitat d’estendre la població amb certa permeabilitat cap als terrenys situats al nord d’una manera més
fàcil i extensiva, i les poques facilitats topogràfiques a l’hora d’estendre’s al sud, expliquen molt bé el
perquè la vila no ha necessitat saltar a l’altra riba del riu al llarg de la història. La sempre citada cota de
referència a la Plana, en el cas de Manlleu es troba al voltant dels 500 metres d’altitud.

Plànol T.01.02 Altimetria
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Els límits al nord venen definits per un seguit d’entrades topogràfiques que es van concatenant amb les

Les topografies infraestructurals es fan notar a la traça del ferrocarril, sobretot just abans d’arribar a

rieres que s’escolen cap al riu. De la serralada de Niubò, on s’hi emplaça el santuari de Puig-Agut –que

Manlleu, a la plana del Fugurull, dividint-la en dues unitats; així com també es fan molt evidents en les

representa la cota més alta del terme amb 594,2 metres-, es despleguen tres carenes que de llevant a

traces dels eixos Vic-Olot, i Vic-Ripoll, especialment a l’encreuament amb la carretera de la Gleva,

ponent es poden denominar com, la carena de El Perer entre el torrent del mateix nom i el Torrent Magí; la

accentuant encara més el tall topogràfic entre l’altiplà de l’Urgell -on s’ubiquen cases tan emblemàtiques

segona, la que conformen el serrat dels Cagamànecs fins al serrat de Sant Jaume i el serrat del Camporat,

com La Roca- i les terres baixes del meandre.

entre el torrent Magí i el Torrent del Poquí; i la tercera formada per la serra de Madiroles i el Serrat de Sant
Jaume de Vilamontà. A llevant, el serrat de Can Llac, el serrat dels Codonys, el pla de La Coromina fins a
Llafrenca conformen un límit topogràfic clar coincident amb el límit del terme municipal amb l’Esquirol. A
ponent, començant més amunt del serrat d'Espadamala amb les emergències del puig Guardial i el Puig de
Les Alades i acabant amb l’altiplà on s’emplaça la Moreta, acompassen el Ter i el seu meandre i en
defineixen la topografia de ponent. Al sud, marcant el riu trobem l’altiplà del santuari de Palau, el serrat de
Puig-rodon i el de la Griera, després les planes del Fugurull, i finalment després d’un salt topogràfic
important, les planes del Duran i El Gelabert. A sud-est cal destacar la referència clara del serrat del Vicenç

Finalment, les estribacions de la topografia del nord, es fan paleses a través de petits accents topogràfics
que avui ja han estat absorbits pel creixement de Manlleu i que podem considerar com a punts alts entre
els que figuren el desnivell de les cases unifamiliars al sud de l’estació, el salt topogràfic a l’inici del carrer
Rusiñol, el Cementiri, el Puig on s’ubica el CAP, el Tanatori i l’Hospital, el giratori del Serrallo, i a la zona de
La Coromina l’emplaçament de la pròpia casa del Verdaguer i l'elevació on s’emplaça la fàbrica Blue Red,
al costat de la masia El Mas Nou.

•

Terres i aigües

ja en el terme de Masies de Roda.
Si fem referència als escolaments fluvials que desguassen al Ter tenim l’escorrentia del torrent del Poquí,
que configura un corredor d’aproximadament 300 metres d’amplada que recorre el terme en el sentit nord
sud des de la serra de Madiroles on rep aigües del torrent de Martorell, fins a desembocar al pas del pont
del ferrocarril, establint una clara partió entre el territori del meandre i la façana urbana de la vila. Aquest
corredor, amb una interessant vegetació de ribera, serà el pas natural que aprofitarà la traça del ferrocarril i
la traça de l’eix Vic-Olot. Per altra banda, a llevant tenim un altre sistema format per la tríada del torrent

Les línies de carenes i fondalades que es representen al plànol de terres i aigües emfasitzen els trets
característics de la forma física del territori. Tal i com ja hem dit abans, el torrent del Poquí -entès com al
corredor natural que travessa el terme en el sentit nord-sud, es presenta com una divisió clara entre dos
territoris força diferents. A llevant, on s’estén la vila, en una extensió de planes amb una directriu nord-sud
dictada pels escolaments de les rieres, i a ponent un territori sense rieres, conformat per un altiplà esquitxat
per turons prou significatius com el serrat de Sant Miquel, el Puig de les Alades, o el Puig Guardial.

Magí, el torrent del Perer i el torrent de la Teularia que travessen tot el creixement industrial de La

La posició de domini que suposen aquests punts careners, afegit a la distribució capil·lar dels camins,

Coromina fins a confluir artificialment al què és avui la plaça Sanglas Alsina, per ajuntar-se i continuar

converteixen aquests indrets en idonis per a la ubicació de les masies. El cas de la carena est del Torrent

seguint la traça del carrer Torrent de la Borina fins al riu, a l’alçada del meandre de la Devesa.

del Poquí és un exemple d’una concatenació de masies començant des de dalt per Puig-Agut, Niubò i

En aquest sentit el riu esdevé la traça física que més defineix la forma del territori de la vila. A través
d’aquest gir de noranta graus, segueix endavant amb un tram recte des de la riera del Poquí, fins a un

Diumeres, seguint per Maians, Sant Jaume de Vilamontà i la Granja Sala, i finalment trobem la Granja de
Mas-Illa, la Teularia de Corcó, Corcó i el Poquí i Sant Esteve de Vila-Setrú.

segon meandre molt més tancat, el de la Devesa. En aquest tram d’encara no dos quilòmetres es disposa

Entre carenes, els indrets planers bons per al cultiu han estat planes de domini de masos tradicionals com

la façana urbana de Manlleu. Es podria dir que les dues ribes del Ter són ben diferents, la riba que mira al

ara el pla de La Moreta, amb la Moreta o el Pedrís, els plans de Ca l’Escolà amb El Falgars o Can

nord en el tram del meandre i fins arribar al torrent del Poquí, es conforma en una franja de 200 a 500

Rosanes, el pla de La Roca amb la Roca de Clavelles o El Call, les feixes de La Comella, els plans de El

metres d’amplada, baixa i inundable, amb presència de boscos de ribera de gran valor paisatgístic, que

Poquí, els plans de El Camporat, els plans de El Mas, els plans de El Perer o els de Bellfort.

arriba fins al peu de la carretera de la Gleva, la qual conserva encara parcialment la plantació de plàtans
que acompanyaven el camí històric; en el tram urbà l’acompassen extensions arbrades que ressegueixen
el canal. A la riba del sud és més enlairada i va guanyant alçada al llarg del tram urbà fins a l’alçada de
Vista Alegre.

Pel que fa a l’àmbit a la dreta del Torrent del Poquí, on es concentra el creixement urbà de la vila, tot i que
pugui semblar un àmbit aparentment homogeni, la petita incidència topogràfica de talls, inflexions, plans,
turons, juntament amb les clapes de vegetació distingeixen unitats territorials. Només citar les inflexions
transversals que defineixen aquestes unitats clares tan a nivell visual com a nivell de domini delimitades
entre les següents inflexions topogràfiques, començant per la de El Poquí-Sant Esteve de Vila-Setrú, fins a
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la inflexió topogràfica de El Serrallo-Can Baldiri, fins a la inflexió de Sant Jaume de Vilamontà-Granja

La localització de les propietats privades de dimensions menors (fins a 5 hectàrees), no és massa dispersa

Puiggordial i Granja Padrós, fins a la inflexió del Perer i el Mas Nou, i finalment fins a l’indret de Bellfort i

i s’agrupen entre elles al voltant de determinades localitzacions en el perímetre amb el sòl urbà (Font de

Can Titella.

Tarrés, fi de carretera de La Gleva, carrer la Coma, etc). Fins a 10 hectàrees la ubicació és similar i

A l’àmbit de ponent, es poden considerar també unitats dins la gran continuïtat del meandre. Una primera

recolzada en la vialitat exterior al sòl urbà en molts casos.

des del pont del ferrocarril fins al tall que suposa la traça de l’eix Vic-Olot; una segona, d’aquesta traça fins

La tercera categoria correspon a parcel·les superiors a les 10 hectàrees, que permeten ubicar-hi

al pont de la Gleva -força ocupada malgrat les masses arbrades de gran valor-; la següent del pont fins al

determinades activitats agrícoles o ramaderes extensives Estan situades pel nord principalment en la

punt on es tanca el meandre, al peu del Puig de Les Alades; finalment, caldria considerar, en una cota

planícia abans de la cota 500 entre el límit del sòl urbà i entre el límit de terme en la part de ponent i del

superior a la del meandre, per sobre la carretera de La Gleva, la topografia heterogènia de plans i petits

llevant, de manera continua en tota la franja. Pel sud, a l’altra banda del riu ocupen gairebé la totalitat del

turons que va des dels plans de La Roca de Clavelles a una banda de la traça de l’eix, fins al serrat de Sant

terme, ocupant la plana del Fugurull i la zona de Puig-Rodón.

Miquel, als plans de La Moreta on hi ha l’abocador clausurat, fins a l’indret del Pla de l’Aire.
Pel sud i lligada molt més a la plana de Gurb, apareix una petita plana agrària, molt segmentada pel traç
dels camins i per edificacions disperses.

•

El paisatge

El paisatge està format no tant sols per determinades imatges i percepcions que ens aporta la natura, sinó
que les àrees homogènies agràries, les edificacions o bens patrimonials, la fauna, els sorolls, les visuals,
etc. també formen el conjunt del que s’anomena el paisatge. La diagnosi ambiental prèvia que
s’acompanya a aquest Avanç de pla com un document independent, inclou un estudi exhaustiu de les
unitats paisatgístiques, les avalua, identifica i determina un mapa estratègic del paisatge i de les estratègies
de creixement que es plantegen, localitzant les zones més sensibles ambientalment i paisatgísticament.

3.3.5 Estructura del territori no urbà

•

Estructura de la propietat

L’anàlisi de l’avanç del POUM del 2008 sobre l’estructura de la propietat en el territori no ha sofert
modificacions substantives. L’afectació més rellevant ve produïda per la traça de la vialitat de l’eix Vic Olot,
amb un alt grau d’homogeneïtat dels diferents terrenys d’un mateix propietari i s’observa que exceptuant
casos molt poc rellevants, no es dóna una localització dispersa.
Les propietats privades per una banda, representen aproximadament el 76% de la superfície del terme
mentre que per l’altra les propietats públiques, molt escasses, representen el 6% del terme municipal i és
concentren en només 5 propietats (entre Generalitat, Diputació, Agència Catalana de l’Aigua, Renfe i

Plànol E.01.01 Estructura de la propietat

Ajuntament), essent la resta sól urbà.
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La intervenció en el sòl no urbanitzable ha de venir condicionada per la influència de la superfície de les

La xarxa de vies locals han mantingut el caràcter de vincle entre els diversos nuclis de població propers a

parcel·les i per la fragmentació de la propietat que es pugui originar. Aquesta relació, superfície i

Manlleu i suposen una important xarxa de comunicacions. Si bé fins fa poc temps la via més important de

fragmentació, ha de tenir una influència clara en les alternatives de creixement.

relació la conformava l’eix nord-sud, amb les carreteres de Manlleu a Torelló i de Manlleu a Vic, amb

El 45% del sòl no urbà (769,71 hectàrees) està a mans de 19 propietaris establint una mitja de 40,5
hectàrees per propietari. La relació proporcional entre la mida de la propietat i la magnitud de l’activitat
agro-ramadera que desenvolupen les seves masies i granges, en el cas de Manlleu és inexistent, ja que els
casos d’activitat de major dimensió de l’explotació ramadera segons UR respecte una parcel·la de més de
20 hectàrees només es dóna en la meitat dels casos.

l’aparició de les noves infraestructures territorials, Manlleu ha deixat de ser un lloc de pas d’obligat de
creuament. La pròpia mobilitat de Manlleu es va desplaçant en sentit a ponent i nord a la trobada
d’aquestes grans vies. La carretera de la Gleva BV-4608 i la carretera de Torelló fins a La Miranda, van
augmentant de manera considerable la seva capacitat portant, en detriment de la carretera de Roda o de
Vic, tot i l’alt valor de comunicació que encara mantenen. La carretera d'Olot (B-522), ha tingut una caiguda
en la seva densitat circulatòria, per l’ influència de la C-25 i del eix Vic-Olot. Pel sud la carretera de Vic (BV-

Els casos en què hi ha una correspondència directa entre la dimensió de la propietat amb el grau d’activitat

522) segueix essent un traçat important en la relació entre les dues ciutats més grans de la comarca,

agropecuària es localitzen a l’est, amb El Perer, Can Codony i Mas Rovelló, al sud amb La Cavalleria; i a

potenciada a més per l’accés directe entre les dues poblacions a l’Eix Transversal C-25. El creuament del

ponent, on apareix El Poquí i La Moreta.

riu pel pont de Can Molas segueix sent l’únic punt de comunicació pel sud amb el nucli urbà consolidat.

La resta de explotacions no mantenen la relació de la mesura de la propietat i es tracta d’explotacions més

Les vies de l’aigua, han suposat històricament una xarxa en la relació econòmica de l’activitat industrial. La

concentrades o d’explotació més intensiva a les cal atribuir una dinàmica específica pròpia d’un altra

xarxa de canals i el pas del riu estructura les relacions de mobilitat i de comunicació, per la barrera física

disciplina. Hi trobem la Granja Aguilar, la Granja Pujadas (Font de Tarrés); al nord la Granja Illa, el Serrallo,

que suposen. Es tracta d’un sistema d’obres hidràuliques, rescloses sobre el riu, canals, etc, que han

Maians i el Benet; i a ponent, Can Solà i Granges del Ter.

recolzat una xarxa d’edificacions de caràcter patrimonial i industrial, avui la majoria obsoletes, que tenen
capacitat d’articulació territorial molt important. El canal industrial de Manlleu és una infraestructura cabdal

•

Sistema d’infraestructures de comunicació

La mobilitat de caràcter territorial i local conforma el sistema d’infraestructures del municipi de Manlleu. No
es poden classificar en funció de la seva dimensió o capacitat, ja que en funció de l’ àmbit suposen d’una
importància rellevant per la població. En aquest cas, les agrupem en les vies d’enllaç territorials, vies locals,
xarxa de camins, vies de l’aigua. S’obvien les infraestructures de serveis en aquest anàlisi.
Pel que respecte a les vies d’enllaç territorials de xarxa viaria de carreteres, la ciutat de Manlleu, disposa

en el record històric i patrimonial i articula la relació de la ciutat amb el riu. Altres vies d’aigua vinculades a
les antigues fàbriques fabrils, el canal de Can Rifà, els canals de Ca l’Escolà, El Dulcet i de la Colònia
Rusiñol o les rescloses del Dulcet, Can Llanes o Can Buixó. La relació del patrimoni industrial amb el
patrimoni natural del riu i els recorreguts verds amb les vies d’aigua, conformen uns elements paisatgístics
singulars i característics del terme de Manlleu.

•

La xarxa de camins

d’una excel·lent trama de comunicacions, a partir de l’obertura de les noves vies que creuen el terme amb
el pas de la C-17 i la C-37 de nord a sud, els eixos Vic-Olot i Vic-Ripoll i la proximitat amb l’Eix Transversal

Els camins són les principals traces d’articulació del territori i permeten l’accessibilitat als seus diferents

C-25. Els nous accessos des de la carretera de la Gleva i del pont de la Miranda, suposen unes noves

punts. Així mateix són uns elements interessants de connexió entre el territori rural i urbà, esdevenint llocs

expectatives per la mobilitat a ponent i al nord, impensables fa una dècada.

d’expansió dels recorreguts urbans, principalment d’aquells relacionats amb el lleure. La topografia
relativament plana del terme de Manlleu, així com el gran nombre d’assentaments rurals del territori,

Junt amb aquestes noves infraestructures viaries, l’existència de la línia ferroviària entre Barcelona-

comporten una densitat molt important d’aquest tipus d’infraestructures en la totalitat del seu terme.

Puigcerdà, de sud a nord del terme municipal, relliga amb la resta del territori de Catalunya seguint aquest
eix. L’estació sempre ha estat força allunyada de la ciutat i la traça del ferrocarril ha estat sempre una

La jerarquia d’aquesta trama tan fina podria ser llegida des de diferents punts de vista. El primer i més

barrera pel creixement per ponent. L’ estat d’abandonament de l’estació és degut a la poca inversió en

immediat, el funcional, ens portaria a considerar que aquells camins de primer ordre són els que es troben

aquesta línia ferroviària per part de l’Estat, que ha motivat que es converteixi en un emplaçament força

pavimentats, essent secundaris els que tenen un grau d’urbanització menys consolidat. Entre aquests de

residual. Tot i això, cal tenir en consideració el potencial d’aquesta infraestructura en termes de mobilitat i

primer ordre, trobaríem a ponent el camí a la Moreta, al sud el camí de la Rierola i a llevant (i ja al terme de

d’activitat econòmica.

l’Esquirol) el de la Coromina que s’enfila cap a Puig-Agut. És evident doncs en aquest cas, que tot i que el
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grau de pavimentació d’aquestes traces té a veure amb la seva funcionalitat i amb una certa idea
d’importància no resulta un criteri suficient per explicar l’entramat complex que és aquesta estructura.
Un altre ordre de lectura, que és el que més ens ha interessat, passa per no considerar tant les
característiques específiques de la secció dels camins, sinó el potencial que se'ls hi atorga des de la visió
del conjunt de la xarxa: quins àmbits connecten, per quines masies passen, en quant es distancien de la
resta de camins més o menys paral·lels, etc. És a dir, que la jerarquització que caldria proposar s’ha de
llegir des de l’òptica conjunta i no des de les característiques específiques de cada element en sí.
La lectura que s’ha fet sobre la forma del territori té molt a veure amb l’estructura dels camins. Al nord, la
verticalitat de les rieres i de les carenes té una clara traducció en les traces també verticals dels camins,
que es desvien cap a ponent i llevant, per la influència radial del nucli, resseguint en qualsevol cas els
careners. A l’oest, l’estructura és molt més complexa, i al traçat que recorre paral·lelament el corredor
fluvial passant pel Pla de l’Aire, se suma un traçat circular que reconeix la particular topografia entre les
terres baixes del meandre i la plana agrícola superior. Finalment al sud, la importància de la verticalitat del
que seria l’antic camí a Vic, se subordina a la difícil però tant interessant continuïtat de les traces
horitzontals, que superen les fractures que fan en el pas per aquest àmbit les traces del ferrocarril, de la
carretera de Vic i del mateix riu en el seu tram més meridional.
L’anàlisi del conjunt de totes les traces ens ha portat a considerar fins a quatre categories de camins, així
com a indicar-ne algunes possibles continuïtats que entenem que seria molt interessant de recuperar com a
camins principals. S’han inclòs en el plànol les traces que entenem com a més estructurals dels territori, i
que corresponen als esquemes que s’han definit anteriorment per a cadascun dels àmbits del terme
municipal: camins territorials, camins principals, camins secundaris i camins senders.

Plànol E.01.02 Estructura de camins

•

Edificacions i activitats

El sòl no urbanitzable conté nombroses edificacions situades de manera dispersa en el territori i que en la
majoria dels casos es tracta de construccions de caràcter agro-ramader. L’esquema d’assentament es
correspon al tradicional de la comarca de la casa de pagès que envolta el teixit agrari, però que s’ha anat
tergiversant per la potència d’aquestes edificacions auxiliars i per altres activitats i edificacions que hi
conviuen conjuntament sense relació amb l’activitat agrícola. Destaquen les construccions residencials, que
es troben emplaçades majoritàriament en relació a la carretera de la Gleva. També apareixen casuístiques
per tot el terme, de nous habitatges que es construeixen en relació a un assentament anterior (habitatge
per un familiar, o que substitueix en les funcions residencials a l’antiga masia) o d’un nombre significatiu de
construccions relativament noves (construïdes fa només algunes dècades) que s’autoanomenen “mas” i
que desenvolupen una activitat agro-ramadera (cas del Mas Bruguera o del Serrat de Sant Miquel).
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L’impacte més important de les edificacions sobre el paisatge el generen l’existència dels nombrosos
coberts de granges com a construcció més habitual en el sòl no urbanitzable,

fruit de l’important

desenvolupament de la ramaderia intensiva dels últims anys i han pres una notabilíssima dimensió que en
molts casos poc té a veure amb els assentaments originals. Es tracta de edificacions d’una baixa qualitat i
sense cap mesura integradora paisatgística situades de manera poc apropiada en relació als antics masos,
tot i que també ho han fet de forma aïllada, sense qualsevol relació amb les construccions.
A més d’aquestes tipologies d’edificacions i usos, també es troben en el sòl no urbanitzable una sèrie
d’activitats disperses que s'estableixen també sobre aquest mateix territori, ja sigui per usos privats (planta
d’extracció d’àrids, desballestament d’automòbils, abocador de runes, Fervosa, etc.) o públics (la
depuradora, situada als terrenys del Gelabert o l’estació transformadora de Sant Jaume).

•

Catàleg de masies, cases rurals i elements d’interès patrimonial

El paisatge del sòl no urbanitzable el formen el conjunt de elements que el configuren, ja siguin les
edificacions d’interès, les condicions mediambientals, de la forma del territori, de la fauna, etc.

La

preservació d’aquests valors i tipus de sòl és un dels trets més rellevants de la regulació urbanística a
Catalunya i que el planejament ha de contemplar.
El catàleg és un document normatiu que, a través de fitxes detallades, ofereix una determinada protecció
física o mediambiental i determina els mecanismes d’intervenció en el bé o entorn, i dóna seguretat jurídica
en clarificar quin és el ventall d’usos admesos i de les condicions d’ordenació concretes.
L’Inventari a diferència del Catàleg, és el recull informatiu en forma de llistat o de fitxa (normalment en
forma de fitxa s’inclouen les edificacions d’ús d’habitatge o edificacions significatives), on es detallen l’estat
de l’edificació i característiques, ús, nombre d’habitatges existents, serveis, accessos i observacions si cal.
Les raons d’incloure un determinat bé d’interès al catàleg en sòl no urbanitzable poden ser:
arquitectòniques (masies o cases rurals, elements arquitectònics singulars, fàbriques de riu,...); històriques:
rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració dels assentaments en el territori...;
mediambientals o paisatgístiques (pollancredes, entorns concrets (fonts)...; etc.
El POUM ha de contenir un catàleg per tal d’aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció, en els edificis, paisatge, entorns, bens culturals, etc. Així, l’anterior POUM anul·lat, ja va incloure
un annex sota el títol de “Catàleg de masies i cases rurals; Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i
cultural a protegir i Inventari d’altres edificacions en sòl no urbanitzable”. Aquest treball, força recent ha
servir de base per fer-ne una actualització i poder incloure’l en el nou POUM. L’Inventari estava conformat
únicament per un llistat de algunes edificacions i es pretén fer una actualització mitjançant fitxes
individualitzades.
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3.4 Sòl Urbà

L’acostament del nucli antic elevat al riu, va conformar l’eixample del Baix Vila, concèntric a l’actual plaça
Fra Bernadi i conformat per unes vies força regulars, d’amplada similar d’uns sis metres que en l’actualitat

3.4.1 L’estructura física

•

Morfologia del sòl: topografia i pendents

L’estructura física de la ciutat està en consonància amb el creixement de la mateixa. El seu casc antic
queda situat en la part alta, a una distància de la traça del riu Ter. Aquest altiplà desenvolupat a l’entorn del
nucli parroquial i la primitiva sagrera coincideix amb el punt urbà més elevat. El segon creixement del Baix
Vila, fins arribar amb un lleuger pendent fins al límit del riu amb el canal industrial, assenyala la segona cota
topogràfica que marca el nucli urbà consolidat. La plana del riu per llevant s’acaba a la fàbrica de Can

són en part de prioritat invertida. La parcel·lació segueix la tipologia de la casa de “traç´” i s’hi troben
abundats edificacions patrimonials, lligades a les potencies econòmiques de la indústria fabril del moment.
Els barris
Recolzats sobre els camins històrics es varen desenvolupar alguns primers barris (La Cavalleria, Sant
Pere, Torelló, Voltregà). Les tipologies són d’edificacions de parcel·les regulars en forma d’habitatges entre
mitgeres d’uns cinc metres d’amplada.

Llanes i per ponent amb el salt del Barri de Gràcia. Pel nord, seguint l’altiplà superior que corona l’església

L’aiguat de l’any 1940 comporta l’aparició del Barri de Gràcia més lluny de les terres baixes de la plana del

de Santa Maria, la topografia es pràcticament plana, seguint una lleugera pujada vers la planícia agrícola

riu, per estendre’s al sector de ponent, entre el nucli urbà i la traça del tren. Aquest creixement permet

que llinda el sòl urbà.

acostar la ciutat al ferrocarril. Es característica la seva tipologia, la organització a partir d’un eix (l’avinguda

No apareixen grans desnivells en tot el sòl urbà, a excepció de la promiscuïtat topogràfica del nucli antic
que s’allargassa per ponent. Aquest fet va permetre els creixements urbans en forma d’eixample des de
mitjans del segle XX.
L’element més vertebrador de la configuració urbanística de Manlleu ha estat el riu Ter. La implantació de
les fàbriques de riu, el canal industrial i l’aparició del Passeig del Ter, com a pulmó verd i de relació entre
ciutat i riu, ha fet que l’influencia d’aquest pas d’aigua tingui una incidència en el desenvolupament passat i
futur de la ciutat.
El salt del riu pel sud i la cinglera suposa el desnivell més dràstic i que consolida un barri de Vista Alegre
aïllat i situat en un punt elevat, en el punt de gir del meandre del riu Ter.
L’estructura física, deguda a la topografia, orografia i sistemes fluvials, ens assenyala que els creixements
més avantatjosos són pel nord del nucli fins a l’anomenada cota 500.

•

Ordenació per usos: Tipologia d’illes

El nucli antic
La tipologia arquitectònica i urbanística, respon a les etapes de creixement que s’han anat produint. El
centre històric, Dalt Vila, es correspon amb una estructura parcel·laria inicial de l’època, amb una sèrie de
vies radials que relacionaven el nucli amb les poblacions veïnes. No es tracta d’un nucli excepcionalment
asfixiant per l’estretor dels seus carrers, com es produeix amb molts casos, sinó que l’existència de petites
places o espais oberts l’oxigenen i el fan sentir còmode pel ciutadà. Les illes, al igual que les parcel·les, són

Diputació) i de la plaça, així com de disposar d’ uns serveis propis (escola, església, etc.). També es
peculiar en aquest àmbit de creixement la diversitat de tipologies arquitectòniques: edificacions adossades,
entre mitgeres, aparellades o conjunt independents de ciutat jardí (Serrat del Munt). En l’actualitat encara
es manté part de les seves característiques tipològiques inicials.
L’espai de les grans indústries actualment concentrades en una de sola (can Serra i can Roqué) va
aparèixer com una nova tipologia pel buit urbà entre ciutat i riu.
El gran desenvolupament urbà a partir dels anys seixanta va provocar l’aparició de grans barris en forma
d’eixample, el Barri Nou pel nord, amb una repetició seriada d’edificacions conegudes com les “cases d’en
Riera”, una vialitat amb una secció repetitiva i poca sensibilitat en l’espai públic. Casos similars són el Barri
de la Salut o del Puig, de dimensions inferiors però de característiques tipològiques similars.
El Barri de l’Erm suposa l’aparició d’un nou creixement d’edificacions amb alçada i on es va concentrar
majoritàriament la població immigrada de l’època. Les edificacions es varen dotar d’uns generosos espais
públics que han permès millorar la qualitat urbana d’aquest entorn.
El Barri de Vista Alegre s’organitza recolzat al carrer Barcelona i la carretera de Vic, té un caràcter suburbà
en un primer moment, mentre que en l’actualitat manté una identitat pròpia.
Un sector important per el desenvolupament econòmic, el Barri de La Coromina, per a usos industrials,
suposa el primer àmbit urbà exclusivament per aquesta activitat. En l’actualitat s’ha mantingut com estava
previst, però ha esdevingut un sector exageradament densificat, sense serveis i amb una vialitat mal
dissenyada. Les comunicacions han estat sempre la seva gran deficiència.

de forma irregular. Té una dimensió reduïda respecte la superfície total de sòl urbà.
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La zona de la Font de Tarrés va néixer com una zona agropecuària i en l’actualitat s’ha convertit en una
zona d’indústria força residual i amb una urbanització molt deficitària, de difícil desenvolupament per la
manca de serveis, la fragmentació de la propietat i el cost que representa.
A partir dels anys 80, el creixement de la economia va permetre el desenvolupament de diversos sectors
d’àmbit industrial i residencial, amb la característica que la legislació ja preveia unes determinades cessions
per a espais públics, el que suposa una millora en la qualitat urbana. Es desenvolupa el sector del
Verdaguer i Cal Xic, avui pràcticament colmatat i amb un accés des de l’avinguda Puigmal i la Plaça
Sanglas Alzina. Els sectors residencials de habitatges unifamiliars entre mitgeres consoliden el creixement
pel nord, avui també força consolidats per l’edificació. Els desenvolupaments residencials més extensius
però, es concentren en l’Avinguda Puigmal, com a eix principal que es construeix en aquesta última etapa
de desenvolupament urbà.
En resum, la fotografia actual del Manlleu del 2016, es presenta com una taca residencial força consolidada
que ha mantingut les tipologies arquitectòniques de cadascuna de les etapes del seu creixement. La major
part del sòl urbà consolidat té la tipologia d’edificacions entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis en
illa tancada i en els eixos importants, avinguda de Roma, passeig Sant Joan i avinguda Puigmal, es
concentren les edificacions plurifamiliars. La zona industrial està molt consolidada i ubicada al sector nord
est, amb un dèficit de comunicacions i amb una compacitat important. La tipologia d’habitatge en forma de
ciutat jardí és molt escassa i situada en els nous creixements del nord i al sector de via Ausetània, amb un
dèficit important per aquest tipus de sòl.
3.4.2 El sòl vacant
Com s’ha exposat en l’apartat antecedent, les tipologies arquitectòniques residencials de Manlleu són poc

Plànol TE.04.03a El sòl vacant: tipologia

variades i responen a un arquetip similar al de les poblacions veïnes. La repetició de l’habitatge entre
mitgeres i d’una secció variable de carrers entre 10 i 12 metres d’amplada, ha creat uns barris clònics entre

•

El sòl vacant residencial

totes les poblacions d’Osona.
Per tal de comptabilitzar el sòl vacant, s’ha realitzat un treball de camp en el sòl urbà consolidat per obtenir
Pel que fa a les tipologies dels sectors econòmics, la tipologia es concentra en la indústria entre mitgeres

dades fiables i ajustades, agrupant en quatre tipologies residencials, habitatge unifamiliar aïllat, entre

compacte, tenint poc pes altres tipologies comercials, d’indústria aïllada, mitjana o gran indústria, etc.

mitgeres, plurifamiliar i edificis mixtes (zona G), segons la qualificació urbanística del PGOU vigent. A partir

Per tal de constatar l’estat del parc edificat, s’ha fet una anàlisi de l’estat actual, en funció del seu ús,

de la seva localització, s’ha comptabilitzat la superfície del sòl, calculant el sostre edificable i el nombre

residencial o del sector econòmic i així poder avaluar en cada cas el potencial de sostre existent.

d’habitatges resultants, a partir d’una ràtio de 1 habitatge per cada 100 metres quadrats edificables.
També s’han comptabilitzat les mateixes dades pel sòl urbà no consolidat inclòs o no en polígon, sempre
per a l’ús residencial, a partir de les previsions del recent POUM del 2008. En el quadre que s’adjunta
s’inclou el resum d’aquestes dades.
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SÒL RESIDENCIAL VACANT
SOL URBÀ CONSOLIDAT
Ús residencial

Superficie de sòl en m2 Sostre edificable en m2Habitatges (ràtio: 1hab/100m2)

A aquesta quantitat de sòl residencial, cal addicionar el nombre d’habitatges buits segons el padró
de 2015 que ascendeix a 1.591 unitats. Per tant, el potencial d’habitatges en l’actualitat de la

Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat

12.480,00

9.586,00

54

Habitatge unifamiliar entre mitgeres

32.406,00

55.454,84

238

un total de 13.451 habitants nous que pot absorbir actualment la ciutat de Manlleu. El plànol anterior

Edificis plurifamiliars

49.865,00

113.101,60

1129

assenyalava la localització del sòl vacant residencial i el plànol següent, la seva situació segons la tipologia.

Edificis mixtes (G)

26.972,00
121.723,00

45.857,50
223.999,94

394
1.815

El Benet
Pau Caballeria
El Benet
Les Hortes

1.733,00
3.500,00
2.695,00
896,00
8.824,00

3.150,00
3.696,00
5.460,00
3.584,00
15.890,00

12
24
55
36
127

PAU 9 Rusiñol 1
PAU 10 Rusiñol 2
PAU 3 i PAU 3B
PAU 7 Vista Alegre
PAU 6 Can Sanglas
PAU 8 Can Garcia
PMU 1 Brocato
PMU 2 Mas Roca
PMU 3 Els Rentants
PMU 4 parc de l'Erm
PMU 5 Molí Muntada
PMU 6 Casanova d'en Boix
PMU 7 Ter

4.701,04
5.843,24
15.962,25
1.626,66
15.206,00
2.125,00
10.874,30
7.525,00
11.871,65
6.751,00
1.897,57
5.045,55
4.944,30
94.373,56

4.860,00
1.768,30
21.226,28
2.140,35
9.539,00
9.000,00
15.224,02
13.169,00
15.403,24
11.814,00
5.300,00
3.877,44
6.906,00
120.227,63

54
10
218
26
79
112
162
171
130
153
59
28
69
1.271

Total sòl Residencial vacant
Número d'habitatges buits segons dades padrò 2015 : 1591 ut
NÚMERO POTENCIAL D'HABITATGES

130.547,00

239.889,94

3.213
1591
4.804

població de Manlleu és de 4.804 unitats. Considerant una ràtio de 2,80 persones per llar, equival a

SU NO CONSOLIDAT NO INCLÓS EN POLÍGON
Ús residencial (unif. / plurif entre mitgeres)

SU NO CONSOLIDAT INCLÓS EN POLÍGON
Ús residencial (unif. / plurif entre mitgeres)

Per tant, el nombre potencial d’habitatges és de 3.213 unitats. 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.

Plànol TE.04.03a El sòl vacant: tipologia

Pel càlcul potencial d’habitatge vacant s’ha tingut en consideració els solars buits. L’increment
d’edificabilitat que atorga el planejament a les edificacions existents que encara no el tenen esgotat no s’ha
computat.
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•

El sòl vacant d’activitat econòmica

El vigent PGOU, únicament qualifica com a sòl per a l’activitat econòmica l’industrial, en el que admet l’ús
comercial dins dels seus usos. Tal i com s’ha fet en l’anàlisi del sòl vacant residencial, també s’ha realitzat
un estudi de camp per tal d’avaluar la quantitat de sòl vacant de la tipologia industrial. En aquest cas s’ha
computat la superfície de sòl urbà consolidat, el sòl urbà no consolidat inclòs o no en polígon i el sòl
urbanitzable. No s’ha tingut en consideració el sector del Mas, ja que no es poden extreure dades del
mateix.

Plànol TE.04.03b El sòl vacant: usos

El sòl urbanitzable del sector del Verdaguer no està disponible fins que no es faci la reparcel·lació i el
projecte d’urbanització i posteriorment es materialitzin les obres, al igual que els usos possibles industrials
de ca l’Escola i el Dulcet. En conclusió, pràcticament no existeix sòl industrial per a l’activitat
econòmica lliure per edificar de manera immediata, ja que tot el sòl actual té determinades
condicions que impedeixen la seva utilització.
La superfície total del sòl vacant és de 231.305 m2, que podria semblar una quantitat important. Un anàlisi
pormenoritzat permet observar que la majoria d’aquest sòl és de difícil ocupació. Del sòl urbà consolidat
(59.755 m2), en el plànol que s’adjunta, és pot comprovar que una part correspon a parcel·les restants o

En el quadre que s’acompanya, es concreta el potencial de superfície de sòl industrial segons el vigent

de geometria poc adequada, una altre situada en sectors amb problemes d’inundabilitat i la resta correspon

PGOU incloent tots els sectors: La Coromina, Font de Tarrés, el Verdaguer i les grans indústries en sòl

a propietaris sense interès en desenvolupar. Més de la meitat restant són terrenys de reserva de l’empresa

urbà. Les indústries en sòl no urbanitzable, s’enumeren, però no es defineix la superfície per la dificultat de

La Piara per la seva expansió, amb el que “de facto” no estan en el mercat.

computar-lo. La superfície resultant de 652.620 m respecte el sòl vacant de 231.305 m resulta sorprenent,

La superfície de terrenys inclosos dins del sòl urbà no consolidat de la Font de Tarrés, tenen mancances de
serveis urbanístics, vialitat, etc., i un cost d’urbanització que fan difícil el seu desenvolupament. Es tracta de
nou, d’una reserva de sòl vacant de difícil accés des del mercat immobiliari.
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ja que equival al 35% del sòl. Si es té en consideració que dins del potencial de sòl, s’inclou l’ocupat per les
2

gran indústries (219.146 m ), si aquesta tipologia s’exclogués, el percentatge aniria pel 53%. Això indica
que cal realitzar polítiques de desenvolupament del sòl qualificat d’industrial o bé desqualificar el sòl que
tingui una dificultat pel seu desenvolupament.
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POTENCIAL DE SÒL INDUSTRIAL SEGONS PGOU
Total sòl industrial: Coromina, Verdaguer, F. Tarrés i Grans indus.
Font de Tarrés - sòl urbà
U.A. Font de Tarrés
PP El Verdaguer
PE El Verdaguer
Grans industries (Roqué, Piara-la comella, Can Llanes, Buxó)
La Coromina i El Verdaguer consolidat - sòl urbà

Superficie de sòl en m2
652.620,00
38.657,00
52.105,00
37.754,00
11.915,00
219.146,00
293.043,00

Cooperativa Plana de Vic
El Dulcet
Plastin

•

Equipaments

En l’avanç de planejament del POUM del 2008, es va fer una relació detallada de les superfícies dels
diversos equipaments, el seu ús, propietat i el nivell d’execució. S’han produït poques alteracions a
excepció d’alguns equipaments que en aquelles dates estaven en procés de execució i ara estan acabats i

* no comptabilitzat sector sol urbanitzable del Mas

INDÚSTRIES EN SÒL NO URBANITZABLE

3.4.4 Sistemes urbanístics

Superficie de sòl en m2
-

Gravera Castellot
Bruguera
Fervosa
Torra (Lacwir)
Ca L'Escolà
Fàbrica El Dulcet

-

en funcionament (centre de salut mental, escola quatre vents i piscines municipals), però la zonificació i la
2

superfície resultant de 302.173m no s’ha alterat.
Com a peça més important per aquesta qualificació es troba la superfície destinada a equipaments en el
Passeig del Ter, que estructura la relació entre la ciutat i el riu. La segona en extensió de 17.270 m2, és la
que ocupa el complex sanitari-assistencial, on a més de l’Hospital de Sant Jaume, s’hi han emplaçat el
C.A.P, la residència d’avis i el tanatori municipal, colmatant pràcticament aquest espai. Els altres
equipaments amb superfícies importants corresponen als equipaments educatius, la zona esportiva de les

3.4.3 El catàleg d’edificacions i elements d’interès patrimonial
Dins dels treballs i documentació que incorporava el POUM de Manlleu del any 2008 anul·lat hi figurava el
Catàleg de Béns a Protegir. En aquest Catàleg s’hi relacionen, per tal d’aconseguir l’efectivitat de les
mesures urbanístiques de protecció, aquells monuments, edificis, jardins, paisatges o bens culturals que

piscines i el sector de la Teuleria. La resta d’espais destinats per a l’ús d’equipaments estan dispersos per
el sòl urbà, sense una coherència en la ubicació, forma i previsió d’ús en molts dels casos. El plànol que
s’adjunta mostra la situació dels diversos equipaments, la dispersió en la seva ubicació i la desconnexió
entre ells.

tenen un interès patrimonial. Aquests bens es troben dins del terme municipal tant en el sòl urbà com en el

Alguns casos més significatius són els de la zona industrial de la Coromina i el barri de Vista Alegre, que

no urbanitzable. En l’apartat anterior d’aquest document, ja s’ha fet esment al tractament del Catàleg i de

pràcticament no disposen d’equipaments al servei de l’ús característic del sector industrial i residencial

l’Inventari en sòl no urbanitzable. En el Catàleg del sòl urbà i atès l’existència del treball ja realitzat, s’ha

respectivament.

optat d’incloure dins de l’avanç i com a document independent (Document I.9), el mateix Catàleg que es

En sòl no urbanitzable el vigent PGOU ja qualifica com equipament per destinar-lo a cementiri municipal,

trobava en el POUM de Manlleu anul·lat, però fent una revisió del mateix, actualitzant les imatges i

uns terrenys situats a la zona de Niubó. El nou POUM caldrà que es replantegi la idoneïtat d’aquest

esmenant les errades que s’hi havien detectat.

emplaçament allunyat del nucli urbà, atenent al nou marc territorial i urbà en què ens trobem i ateses les

Es proposa mantenir els mateixos grups i els sistema de fitxes individualitzades per a cada element o bé

dificultats dels seus accessos i la mobilitat originada.

patrimonial:
E. Arquitectura religiosa
R. Elements d’enginyeria civil
P. Arquitectura industrial
CO. Conjunts urbans
U. Edificis urbans
N. Elements naturals
FN. Fonts
J. Jaciments arqueològics.
MU. Masies urbanes
M. Masies en sòl no urbanitzable
Memòria informativa i justificativa

37

Document I.1
Avanç de Planejament

La resta de zones verdes estan ubicades de manera aleatòria, sense connexió entre elles i mancades
moltes vegades de funcionalitat. El plànol que s’acompanya assenyala la situació dels diversos espais i la
manca de continuïtat i relació.
Igual que en els equipaments, apareixen els casos particulars del barris de la Coromina i de Vista Alegre,
que pràcticament no tenen la urbanització ni previsió d’espais lliures i zones verdes.

Plànol SQ.05.01 Sistema d’equipaments

•

Espais lliures i zones verdes

Tal com succeeix en l’estudi dels equipaments, l’anàlisi que es va realitzar de l’avanç de planejament del
POUM del 2008, és força similar l’actual. Des d’aquesta data s’ha consolidat i urbanitzat el parc de
l’Arboretum, la plaça de les quatre estacions i el sector de les piscines (can Pujadas) com a peces més

Plànol SE.05.01 Sistema d’espais lliures i zones verdes

singulars. La superfície total destinada a espais lliures i zones verdes és de 19,62 hectàrees i el nombre
d’arbres aproximat és d’uns 5.193 unitats.

•

Equipaments i Espais lliures: distribució per la ciutat

L’espai més significatiu com a zona verda correspon al parc del Ter, tant pel seu tamany, com per la posició

Per tal d’aconseguir una correcta relació entre els diferents punts urbans, la xarxa de mobilitat té un paper

estructuradora dins la ciutat. La Devesa, com espai singular fora del nucli urbà, quantitativament suposa

primordial. L’estructura dels llocs on s’ubiquen els espais d’interès per a la comunitat la formen, el conjunt

una superfície molt important però de difícil accés i utilització. Com a peces més significatives per la seva

dels equipaments i espais lliures. La relació fluida i fàcil entre aquests dos sistemes urbans es cabdal pel

mida, destaquen el parc de l’Arboretum, el parc del Puig i el parc del cementiri. Les places com a elements

bon funcionament dels serveis col·lectius. El nou planejament ha de donar resposta al sistema viari que

polars de la ciutat (fra Bernadí) o de barri (Gracia o l’Erm) també suposen peces d’espais lliures peculiars.

relligui els diferents equipaments, principalment de caràcter educatiu i esportiu per tal de posar-los en valor.
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Aquesta xarxa viaria haurà d’afavorir no tant sols la relació entre les zones públiques del sòl urbà sinó

de la dotació d’equipaments i de serveis, ubicant a l’àrea contigua a la ciutat la concentració d’instal·lacions

també el seu lligam amb l’entorn no edificat.

esportives i per a la cultura i el temps lliure, dins d’un projecte orgànic i unitari.

La relació amb el territori a partir de la mobilitat i de la xarxa d’espais lliures i equipaments és indispensable

El model de desenvolupament urbanístic més sostenible ha de plantejar el tractament unitari i de manera

i cal aprofitar-la per aconseguir una millor relació amb el paisatge del sòl no urbanitzable i els seus valors

agrupada de tots els espais lliures que conformen el parc del Ter al llarg de tota la zona que es relaciona

patrimonials.

amb el sòl urbà consolidat, i també ha de trobar una disposició en el territori, en aquest cas, el riu, que

L’actual dispersió lluny d’aconseguir un sistema d’equipaments i zones verdes descentralitzades però amb
relació entre elles, únicament aconsegueix una posició que les aïlla de manera que no dóna un servei al
col·lectiu, sinó únicament a l’entorn més immediat.
Si el sistema viari permet una eficaç accessibilitat als diferents punts del nucli urbà, el conjunt dels
equipaments i espais lliures constitueixen la vertadera estructura on s’aglutinen els espais i els
serveis col·lectius. D’aquí que ens interessi la seva consideració conjunta per constatar les
sinèrgies i interaccions entre els uns i altres. El nou POUM haurà de tenir en consideració aquesta

fomenti l’ intercanvi entre la ciutat ja construïda i el paisatge proper, aprofitar els elements geogràfics o
paisatgístics existents com a generadors dels nous espais lliures i connectar aquests espais amb els que
vinculen els diferents punts d’encontre amb el Manlleu consolidat.
Recuperar el riu és no tan preservar-lo de les dinàmiques urbanes que n’afavoreixen la degradació sinó,
abans de res, entendre com el riu pot millorar la ciutat. No hi pot haver una estratègia per aturar els
efectes adversos de la urbanització del riu que no tingui en compte alhora els beneficis de la
fluvialització de la ciutat.

reflexió.

•
•

El Passeig del Ter com a eix vertebrador

El Sistema viari

La mobilitat territorial

La intervenció en un espai tan sensible, com és el tractament d’un parc situat entre un entorn fluvial i el límit

Històricament la relació del nucli urbà amb les poblacions properes ha tingut en l’eix nord-sud, la principal

sud de la ciutat consolidada estableix un argument per a la reflexió. Es tracta de trobar vies de treball per

via de relació amb el territori. Pel nord amb la carretera de Torelló i la connexió amb el Ripollès i pel sud

tal de neutralitzar la degradació ambiental del riu d’una manera harmonitzada amb les intervencions

amb la carretera de Manlleu a Vic, amb la connexió amb Barcelona. Per llevant i per ponent, l’enllaç amb el

infraestructurals i amb el progrés urbanístic del municipi amb l’objectiu final de reconvertir el riu en espai

territori del Voltreganès o Roda de Ter i el Cabrerès sempre han estat d’una entitat menor.

vital per a la ciutat. Aquesta proposta ha de partir de la lectura del territori i, en concret de les qüestions
associades al paper central que ocupa l’aigua, ja que per primera vegada, en la interpretació de la capacitat
del medi: el riu determina les diverses zones de tractament homogeni, s’incorpora tot el seu àmbit com a
part del sistema fluvial i domina una lectura mediambiental. D’altra banda, la proposta a més de considerar
les propostes infraestructurals i urbanístiques, també ha d’analitzar les traces, sovint desaparegudes, del
que tradicionalment havien estat les línies de relació entre el riu i els nuclis, sense oblidar els àmbits
agrícoles, en accelerat procés de transformació.

A partir de l’obertura de les noves vies d’enllaç que creuen el terme pel pas de la C-17 i la C-37 de nord a
sud, amb el eixos Vic-Olot i Vic-Ripoll i la proximitat amb l’Eix Transversal C-25, els nous accessos des de
la carretera de la Gleva i del pont de la Miranda, suposen unes noves expectatives per la mobilitat a ponent
i al nord, impensables fa uns anys enrere, amb el que Manlleu ha deixat de ser un lloc de pas d’obligat
creuament.
La mobilitat de la ciutat es va desplaçant en sentit a ponent i nord en direcció d’aquestes vies d’enllaç
territorial. Les carretera de la Gleva BV-4608 i de Torelló fins a La Miranda, van augmentant la densitat

Aquests instruments compilats han de servir per a tres objectius principals: delimitar l’espai fluvial,
plantejar una metodologia i uns criteris d’actuació i, finalment, proposar un marc de projectes sobre
l’espai del parc de diversa dimensió i caràcter.

circulatòria, en detriment de la carretera de Vic o la de Roda, tot i l’alta afluència que encara mantenen,
especialment la primera. La connexió amb el Cabrerès mitjançant la carretera d'Olot (B-522), ha tingut una
davallada circulatòria, per l’influencia de la C-25 i del eix Vic-Olot. La carretera de Vic (BV-522) ha

La proposta d’ordenar aquesta àrea de parc, ha de tenir una doble finalitat: a escala territorial, la possibilitat

mantingut la seva importància pel fet de la relació entre les dues ciutats més grans de la comarca, i per

de determinar una relació positiva entre la ciutat i el camp, amb la prolongació dels recorreguts existents i

l’existència del accés directa al Eix Transversal C-25.

afavorint al mateix temps l’ús recreatiu, en concret a la zona més propera al riu; a escala urbana, la millora
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El creuament del riu per la infraestructura del pont de Can Molas és l’únic punt de connexió pel sud de la
ciutat històrica amb la xarxa viaria territorial.
És evident que la nova mobilitat de la ciutat ja no s’ha de contemplar en la visió històrica del eix nord-sud,
sinó que caldrà orientar-la en sentit ortogonal de llevant a ponent. Els estudis de mobilitat hauran de
plantejar la necessitat d’un nou pont per la mobilitat del sud i en cas de ser necessari, la tipologia d’aquesta
infraestructura. El sistema viari local també s’haurà d’ajustar a aquestes noves relacions amb el territori.

La mobilitat local
La mobilitat viària principal de la ciutat es concentra de manera jeràrquica per dos vials en sentit transversal
i un de longitudinal. Els vials transversals, són el Passeig de Sant Joan que realitza la connexió entre el
trànsit de la carretera de Torelló pel nord i el de la carretera de Vic a través del pont de can Molas, i
l’Avinguda Puigmal que centralitza a la plaça de Sanglas Alsina el trànsit al Cabrerés i a Roda de Ter, a la
vegada que és una alternativa a la sortida cap a Torelló. L’Avinguda de Roma representa la via bàsica en el
sentit longitudinal.
En aquesta jerarquia principal se li afegeixen unes vies de segon ordre. En el sentit longitudinal, tenim el
carrer de Rusiñol i la continuació pel Passeig del Ter, i el carrer de Baixa Cortada amb l’enllaç amb
l’avinguda Diputació. La carretera d’Olot centralitza el trànsit dels barris de ponent des de la Plaça Sanglas
Alsina fins al Passeig de Sant Joan. En sentit transversal, cal fer esment del carrer Vilamirosa, com a via de

Plànol SV.05.01 Sistema viari: estructura

connexió entre el giratori de El Serrallo fins a la zona esportiva del Passeig del Ter.
La problemàtica més greu que apareix en la mobilitat local, és la derivada dels accessos a la zona industrial
situada a ponent, La Coromina i El Verdaguer, on és necessari el pas obligatori per sector densificats
residencials i per viaris poc adequats per la entrada i sortida. El nou accés des de la Plaça Sanglas Alsina
ha servit per aconseguir un nou accés per aquesta zona industrial, però la mobilitat d’aquest sector s’ha d’
orientar de manera inevitable vers les xarxes viaries territorials del nord i ponent. La solució d’aquesta
problemàtica ha de ser una de les prioritats d’aquest nou POUM.
Una de les altres peculiaritats, que es veuen reflectides en el plànols de l’estructura viaria, és la existència
de nombrosos vials en “cul de sac” en tot el perímetre urbà, fet que produeix molts problemes de mobilitat
interna, especialment en sector industrials, on els vehicles són de grans dimensions.

Memòria informativa i justificativa

Tipologies de vies urbanes
L’anàlisi de les seccions viàries existents ens ha de donar les pautes per tal d’estructurar la mobilitat interna
i la seva relació amb la territorial. També ens ha de permetre estudiar com a partir de les amplades de les
vies es poden adaptar a les noves necessitats, ja sigui per transformar a seccions més pacífiques, vies
verdes, admetre més aparcament, de variar la dimensió de les voreres o de modificació del nivell
d’urbanització.
En el plànol que s’acompanya, es diferencien tres categories segons les diferents seccions: Una primera
formada per les amplades de fins a vuit metres, que responen a un tipus de teixit més tradicional i històric,
amb una capacitat limitada de transformació.
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Una segona categoria inclou carrers que van dels vuit als quinze metres. Es tracta d’uns carrers que en

3.4.5 Els serveis urbanístics i ambientals existents

alguns casos tenen dos sentits de circulació i franges d’aparcament lateral, el que possibilita la seva
modificació i transformació. Es tracta de la majoria de creixements de finals del segle XX que inclou tots els
eixamples dels diversos barris. Una tipologia extremadament repetitiva i monòtona i amb poca identitat.

•

Subministrament d’aigua potable

Manlleu fins fa poc temps disposava d’una concessió de l’Agencia Catalana d’Aigua per captar i derivar

L’ última categoria inclou els vials superiors de 12 metres fins a més de 25 metres, corresponen a les vies

l’aigua del riu Ter. Aquesta es captava a la resclosa de la Teula

que acullen i organitzen la mobilitat viària de la ciutat. Es tracta d’un viari que pot permetre intervencions

potabilitzadora ( ETAP ) situada dins el casc urbà. El consum anual de l’any 2015 facturat ha estat de

en funció de la transformació que es pretengui, ja sigui amb actuacions d’urbanització o d’arbrat. Apareixen

1.335.746 metres cúbics d’aigua.

problemes de discontinuïtat entre algunes d’aquestes vies que la nova mobilitat haurà de tractar,
bàsicament produïdes pels canvis substancials en la seva secció (Passeig de Sant Joan, carrer Vilamirosa,
etc.).

i era transportada fins a la planta

Actualment s’ha ampliat la captació de la ETAP Osona sud per encabir-hi la Ciutat de Manlleu i com a
conseqüència deixar aturada la ETAP de Manlleu situada al Passeig de Ter.
L’origen de l’aigua d’Osona sud es troba a la resclosa de Malars i des d’aquest punt es bombejada fins la
ETAP on es tractada i bombejada novament fins als dipòsits de can Titella i can Codony on es disposa d’un
3

emmagatzematge de 6.000 m3 distribuïts en dos dipòsits de 2.000 m3 i dos de 1.000 m . A partir d’aquest
punt es distribueix al sector alt i al sector baix amb una longitud de la xarxa de 110 Km , essent les
canonades dels següents materials:
Fibrociment................................................29,320 Km
Fundició.......................................................9,482 Km
Polietilè......................................................23,090 Km
PVC...........................................................47,930 Km
La concessió de la xarxa d’abastament d’aigua esta adjudicada actualment a l’empresa SOREA. La xarxa
de distribució d’aigua potable presenta una correcte eficiència , no obstant segons el Pla Director
confeccionat , caldrà anar substituint les parts de les canonades de la xarxa que presenten deficiències en
quan a dimensionat o que els materials no siguin els adequats a la normativa actual. Pel que fa a les
previsions de creixement estan garantides amb la connexió a la ETAP d’Osona sud.

•

Aigües residuals: sanejament i abocament

La xarxa de clavegueram existent en l’actualitat al municipi és unitària. Es formada per la xarxa en baixa i la
xarxa en alta que la conformen els col·lectors interceptors situats al peu de mur del Riu Ter que condueixen
les aigües residuals amb bombaments fins a la depuradora ( EDARP ) situada al sector del Gelabert.
Plànol SV.05.01 Sistema viari: amplades

La xarxa en baixa té una longitud aproximada de 105 Km de canonades , 1.450 pous de registre i un
nombre d’embornals , boneres i reixes de 2.809 unitats.
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La secció mes estesa és la circular , de formigó i diàmetre 300 mm , tot i que els darrers anys s’han anat

A Manlleu hi ha 8 instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya per gestionar residus

instal·lant conductes de polietilè i PVC de diàmetres 500 , 600 , 800 , 1.000 mm

industrials:

També existeix una extensa xarxa unitària de col·lectors de grans dimensions els quals recullen les aigües
residuals i pluvials de la xarxa hídrica del terme i que les transporten fins als col·lectors interceptors previ
sobreeiximent en episodis de pluges.
La concessió de la gestió de la xarxa de clavegueram en baixa esta adjudicada actualment a l’empresa

E-104.95

SOREA i la xarxa en alta a Depuradores d’Osona, empresa pública del Consell Comarcal d’Osona.
Segons el pla director confeccionat la xarxa en baixa hi ha una part important antiga i que els propers anys

Empresa

Adreça

Fertilitzants Voltregà,
SA (FERVOSA)

Ctra. Manlleu - la Gleva
(Espadamala), km 2

V83 Compostatge

J.CorominasCorominas, SCP

P.I La Coromina.
Sogorb, 109-111

T62 Gestió per un Centre de Recollida i
Transferència

Codi
gestor

E-1548.15

F.

Operacions autoritzades

C.

V11 Reciclatge de paper i cartó

caldrà anar substituint per materials i dimensió adequats i completament estancs.

V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre

Pel que fa a les previsions de creixement , la xarxa actual de col·lectors de grans dimensions no pot

V15 Reciclatge i reutilització de fustes

admetre més càrrega per tant caldrà redimensionar i cercar solucions tècniques adequades a les noves

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o
compostos metàl·lics

necessitats que es plantegin.

•

Residus municipals

E-209.96

Reciclatges
Josep
Maria Vilalta, S.L

C. Bellfort, 126

V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils

Hi ha instal·lats contenidors exclusius per a la recollida selectiva de matèria orgànica, vidre, multiproducte
Redorta, SL

(paper i envasos) i rebuig. Els grans generadors (indústries o grans establiments comercials) disposen de
contenidors propis de matèria orgànica, si bé se’ls recull en el mateix circuït que la generada a nivell

E-305.96

domèstic. La gestió dels residus és fa a través d’una encomana de gestió al Consell Comarcal, que presta
els serveis a través de l’empresa Recollida de Residus d’Osona, SL. Amb menys densitat (5 punts a tot el

E-354.97

J.CorominasCorominas, SCP

F.

P.I La Coromina. C. Joan
Maragall, 34

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o
compostos metàl·lics

C. Vilacetrú, 2

T62 Gestió per un Centre de Recollida i
Transferència
V11
Reciclatge
de
paper
i
cartó
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o
compostos metàl·lics

municipi) també hi ha contenidors de roba amiga, gestionats per l’associació Tapís.

V45 Recuperació de cables

L’any 2014 cada manlleuenc/a va generar 1,15 kg de residus/dia, quantitat una mica inferior a la mitjana

E-544.98

Carles Batlle Rifà

P.I La Coromina. C. Font
de Tarrés, s/n.

V12 Reciclatge de plàstics

selectiva (71,39%), que gairebé dupliquen la mitjana catalana (38,3%).

E-560.98

Jordi Roquet Gomis

Ctra. de Manlleu
Torelló, km 1,5.

V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora
d'ús

La quantitat de matèria orgànica recollida és de 295,63 grams per persona i dia l’any 2014, amb un 9,13%

E-953.06

Fertilitzants Voltregà,
SA (FERVOSA))

Ctra. Manlleu - la Gleva
(Cap del Pont), km 2

catalana del mateix any (1,33 kg/hab.dia). En canvi, Manlleu presenta uns índexs elevadíssims de recollida

d’impropis de mitjana. La fracció vegetal recollida a través de la deixalleria es porta a una altra planta de
compostatge.

V83 Compostatge

Des de l’ajuntament es promou una recollida mòbil de residus especials generats per les empreses. Es

La deixalleria municipal del Verdaguer està situada al C. Eduard Rifà, 74-76 de Manlleu. És gestionada pel
propi Ajuntament i dóna servei, a més de Manlleu, als municipis veïns de l’Esquirol, Roda de Ter i les

tracta d’un servei que es fa tres cops l’any a la deixalleria per afavorir la recollida d’aquests residus i
optimitzar els seus costos de gestió.

Masies de Roda.

•
•

a

Residus industrials

Residus de la construcció

Segons dades de l’Agència Catalana de Residus a Manlleu, a la zona de Falgars hi ha ubicades dues
instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció, una en servei i l’altra en construcció:
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Codi gestor

Empresa

E-1298.12

UTE Gestora de runes
de la construcció
SA-LA
Residus
SL

En construcció

Paratge El Falgars, s/n

Operacions autoritzades

Incandescència : 0.29%

Dipòsit controlat de runes.

Vapor de mercuri : 8.38 %

Plana
de
Industrials,

UTE Gestora de runes
de la construcció
SA-LA
Residus
SL

Adreça

Fluorescència :
Paratge El Falgars, s/n

LED :

Planta de reciclatge de runes.

Halogenurs :

Plana
de
Industrials,

7.10 %
16,84 %
3.87 %

Vapor de sodi ap. : 63.52 &
Nombres de quadres i autòmats situats a la via pública : 68

Ambdues instal·lacions estan autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Actualment la xarxa de baixa tensió de distribució es pràcticament soterrada.

•

Subministrament d’energia elèctrica
En conjunt l’enllumenat públic es troba en molt bon estat i la previsió segons el Pla Director és substituir tot

La xarxa elèctrica actual és propietat de la companyia ENDESA i és l’empresa que té cura del transport en

l’enllumenat per tecnologia LED. Compta a més amb un sistema de control domòtic centralitzat des de la

alta i mitja tensió i la distribució en baixa tensió. Hi ha diverses línies d’alta tensió que creuen el terme en

concessionària i l’Ajuntament

sentit nord-sud. També existeix a la part nord del municipi (Sant Jaume) una subestació d‘Endesa .Les

làmpades , avis automàtic als operaris etc., que assegura un bon rendiment a la instal·lació.

disposa d’un control d’encesa i apagades, doble flux segons tipus de

línies que arriben al municipi són de alta i mitja tensió.
La gestió de l’enllumenat públic està externalitzat a través d’un contracte administratiu a l’empresa SECE
La xarxa en mitja tensió (25 Kv) es distribueix soterrada per la zona urbana fins els CT, centres

SA.

transformadors a 400V i d’aquí es distribueix a la xarxa de baixa tensió majoritàriament grapada per
façanes fins els habitatges i altres centres de consum i indústries.

•

Subministrament de gas natural

•

Xarxa de telecomunicacions

La xarxa de telecomunicacions actualment ha evolucionat molt i està formada per dos serveis; el de
telefonia via cable ( coure o fibra òptica ) i la telefonia inalàmbrica o telefonia mòbil.

Existeix el subministrament de gas natural a la practica totalitat de la zona urbana de Manlleu. És propietat i
està gestionat directament per l’empresa Gas Natural. La xarxa principal de gas natural existent al municipi

La propietat actual de tota la infraestructura és de Telefònica SA .

arriba per la part sud del municipi i es distribueix des del armari de reducció de pressió situat al sector del

Existeix una part important de la xarxa fixa nova que és soterrada però encara hi ha present moltes línies

Benet.

aèries i grapades a les façanes.

La xarxa es tota nova i formada per canonades de polietilè de diferents diàmetres. ( 63 , 95 , 110 etc. ).

A curt termini el desplegament de fibra òptica per part d’altres companyies de serveis ja s’està iniciant fet
que caldrà fer compatible amb la utilització de les façanes de propietat privada.

•

Enllumenat públic

La Xarxa d’enllumenat públic Mpal. de L’Ajuntament de Manlleu es composa dels següents elements :
Nombre de punts de llum :

4.089

Repartits de la següent manera:
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3.4.6 Demografia: evolució i projeccions demogràfiques
Per tal de poder valorar quines són les necessitats futures d’una població en els diversos aspectes que pot
abastar l’urbanisme com els creixements, les previsions d’equipaments (educatius, assistencials), de
mobilitat, etc., les previsions demogràfiques són una eina indispensable. Per aquest motiu s’ha realitzat un
estudi demogràfic específic que s’inclou com a document en aquest Avanç (Document I.7), en qus’analitza
l’evolució poblacional, l’estructura d’edats, les projeccions demogràfiques i finalitza amb un apartat de
conclusions.

•

Evolució

La població de Manlleu al llarg del segle XX i primera dècada del segle XXI mostra tres períodes clarament
diferenciats: El primer període (1900-1950) està caracteritzat per un creixement molt suau, en què es passa
de 5.823 habitants el 1900 a 7.294 el 1950, un 25%. El segon, del 1950 al 1991, està marcat per un
creixement molt acusat, es passa de 7.294 habitants el 1950 a 16.242 habitants el 1991, és a dir, un
increment del 123% en 40 anys. El tercer, del 1991 al 2011, torna a registrar un creixement molt elevat, de
16.242 habitants el 1991 a 20.445 habitants el 2011, un increment del 26% en 20 anys.
En la darrera evolució, prenent com a període d’anàlisi el comprès entre els anys 1975 i 2015, hi ha una
població empadronada de 14.121 habitants i a 1 de gener de 2015 la població empadronada ha augmentat
fins als 20.228 habitants. És a dir, en els darrers quaranta anys la població augmenta un 43,2% (6.107
persones), semblant al registrat al conjunt de la comarca (44,5%) i superior el produït a Catalunya (32,6%).

•

Projeccions demogràfiques

L’estudi demogràfic que s’annexa explicita de manera concreta l’estructura de la població i tipologia, la
mobilitat, el parc d’habitatges i la seva capacitat, així com l’evolució del nombre de llars.
L’aspecte més important de l’ estudi fa referència a les projeccions demogràfiques del 2016 al 2033 a la
població de Manlleu, es contemplen tres escenaris, el baix el mitjà i l’alt. A l’horitzó del 2033 la població de
Manlleu pot oscil·lar entre els 22.000 habitants en l’escenari més elevat i els 17.950 habitants en el més
moderat. L’escenari central projecta gairebé 19.200 habitants. Pel que fa a l’escenari alt presenta un
increment poblacional del 8,7% (+1.768 persones), l’escenari mitjà presenta una reducció poblacional del 5,1% (-1.032 persones) i l’escenari baix presenta una reducció poblacional del -11,2% (-2.275 persones).
La previsió és que la dimensió mitjana de les llars continuï disminuint. La demanda d’habitatge d’aquestes
noves llars es satisfarà, sobretot, per la transformació a primera residència d’habitatges actualment
destinats a segona o l’ús d’habitatges buits, tal i com ha succeït durant els darrers anys. La construcció de
nous habitatges segurament s’estancarà.
Memòria informativa i justificativa
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4. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
4.1 Objectius i criteris generals

tipologia d’aquest, un pont-carrer que lligui el barri de Vista Alegre amb la ciutat, o bé un pont territorial, és
un dels altres factors a avaluar en les diverses alternatives que proposi l’avanç.
Des del punt de vista ambiental, l’estudi aportat ens recorda la necessitat de preservació dels espais

4.1.1 Diagnosi urbanística
L’anàlisi de les dades recollides en la memòria informativa ens ha de permetre elaborar una diagnosi
urbanística que detecti els valors a mantenir i les necessitats urbanístiques, sempre dins dels marc de la

protegits: el riu, la Devesa, els turons, la fauna, alhora que avalua els sectors ambientalment més protegits
pels possibles desenvolupaments urbans. Els nous creixements ha de tenir en consideració aquests
paràmetres.

legislació vigent.

•

Sòl no urbanitzable

Pel que fa a aquest darrer punt sobre els aspectes legals als que cal constrènyer un nou planejament, no
sols inclou planejament d’àmbit general, sinó també els diversos estudis sectorials que condicionen
determinades decisions.

La tipologia del sòl no urbanitzable està configurada a partir dels elements naturals i artificials que
existeixen. Així, el riu, els torrents, els turons i la plana agrícola són els principals condicionants naturals de
la seva regulació. Els artificials, conformats per l’estructura d'assentaments i activitats que s’hi

•

El planejament territorial i els estudis sectorials

desenvolupen encara es mantenen força seguint la tradició d’organització típica de la plana al voltant de
l'antiga masia, envoltada per totes les parcel·les en que s’hi troba el teixit agrari. La cota "500" com a límit

El Planejament Territorial Comarques Centrals regula la planificació territorial, protegeix els valors naturals i

agrícola, davant de l’existència dels turons pel nord i la dimensió del parcel·lari, que a mesura que s’acosta

emmarca els creixements. Tot el terme municipal de Manlleu es troba dins del seu àmbit i tal com s’ha

al límit urbà es descompon amb parcel·les de menor dimensió agrícola, també han de condicionar la

esmentat en un capítol anterior, la classificació que li atorga admet uns creixements considerables, en què

manera de regular aquest tipus de sòl. L’existència d’una xarxa de camins poc jerarquitzada però molt rica,

totes les alternatives que es proposin s’hauran d’adequar.

pot ajudar a organitzar la mobilitat del sòl no urbanitzable.

Els diversos anàlisis sectorials que s’han realitzat, condicionen també el model de ciutat que es proposi.

El catàleg permet regular les edificacions patrimonials existents i mantenir les seves particularitats i

L’estudi d’inundabilitat, amb la novetat del informe desfavorable de l'Agència Catalana de l’Aigua sobre el

l’inventari identifica les edificacions i en regula la seva conservació. L’existència d’algunes indústries encara

pont de la Devesa, suposa una important inflexió respecte els anteriors planejaments i la mobilitat. Les

en funcionament dins d’aquesta tipologia de sòl també s’ha de regular des del planejament de manera

actuacions necessàries en torrents, El Poquí, el Perer i la Teuleria per tal de garantir la inundabilitat dels

específica.

creixement i la ciutat consolidada, són un factor important a considerar.

•

L’estudi demogràfic que conclou que no existirà un creixement demogràfic poblacional i les anàlisis sobre el

Límits urbans: perímetre de la ciutat consolidada

potencial de sostre residencial en l’actual sòl urbà consolidat, que posa al descobert l’existència d’un ampli

Una de les característiques que s’ha evidenciat en l’anàlisis, és la irregularitat dels límits urbans.

parc d’habitatges buit o de sòl potencial, ha de fer reflexionar sobre la necessitat d’unes previsions de

Històricament, els creixements perimetrals no han tingut en consideració el límit amb el sòl no urbanitzable,

creixements residencial i acotar-les per no anar en contra de la rehabilitació i compactació del sòl urbà ja

que ha provocat que la ciutat no tingui una façana exterior. La ciutat dóna l’esquena al paisatge, al riu i al

consolidat. El creixement "0" en els propers tres sexennis que es preveu i les previsions de necessitats de

seu entorn.

llars que inclou l’estudi s’han vist referendats per un estudi recent de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat), “Projeccions de la població a Catalunya 2013-2051”.

Apareix una problemàtica greu en la mobilitat amb la discontinuïtat del sistema viari: nombrosos carrers en
"cul de sac", amb un tall brusc en la seva entrega amb el sòl no urbà donen en alguns casos caire

L’estudi de mobilitat posa èmfasi en l’aparició de noves xarxes de mobilitat supramunicipal i de la necessitat

suburbial. La xarxa de camins no té sempre una continuïtat adequada en l’encontre amb la ciutat i afavoreix

de potenciació de la mobilitat transversal. La possibilitat d’una ronda pel nord pot facilitar aquest nou

aquest caos del perímetre urbà consolidat.

esquema de mobilitat urbana. L’estudi sobre la carretera de Manlleu a Vic amb capacitat entre fluid i densa,
permet detectar que aquesta via no té esgotada la seva capacitat portant. La necessitat d’un nou pont i la
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Les vies principals d'entrada i sortida de la ciutat, no tenen una continuïtat entre elles quan s’arriba al sòl

•

Els creixements urbans

urbà consolidat. Sempre queden embegudes dins la malla viaria de la població, sense un criteri d’enllaç i

El sòl residencial

continuïtat que faciliti la mobilitat.

L’estudi del sòl vacant que es fa esment en l’apartat de la memòria informativa d’aquest avanç permet
detectar que el nombre potencial d’habitatges es concentren bàsicament en dues tipologies d’edificis entre
mitgeres, les unifamiliars i plurifamiliars que tenen un excedent important, mentre els solars per edificacions
de tipologia de ciutat-jardí són pràcticament inexistents i les poques que existeixen no estan al mercat
immobiliari. La conclusió de l’ anàlisis deriva en que existeix un potencial residencial molt important, però
manca la tipologia de residencial unifamiliar aïllat o aparellat.
El potencial de sostre residencial es troba situat de manera important dins del sòl urbà consolidat en forma
de solars buits, edificis a mig construir, habitatges acabats sense ocupació, etc. És evident que cal
consolidar el sòl urbà abans d'una previsió de creixement residencial i afavorir d’aquesta manera la
potenciació de la rehabilitació de les edificacions existents situades dins de la ciutat consolidada.
Acabar de tancar el perímetre urbà inacabat amb tipologies d’habitatges amb dèficit, pot ser una de les
alternatives al nou planejament general i serviria per afavorir la millora de la façana del perímetre urbà.
El sòl industrial
L’estudi realitzat sobre el sòl industrial vacant que avalua la superfície disponible, conclou que tot i tenir una
quantitat rellevant de sòl potencial, la majoria d’aquest no està disponible en el mercat immobiliari o no
reuneix les característiques adequades. Es tracta de parcel·les sobreres o de geometria de difícil
aprofitament, amb sectors de problemes d’inundabilitat i una part important són terrenys de reserva de
empreses (La Piara) per la seva expansió.

Plànol o.03.01 Diagnosi actual

Els terrenys inclosos dins del sector de la Font de Tarrés, tenen mancances de serveis urbanístics i vialitat,
i de difícil sortida al mercat immobiliari.

El parcel·lari rústic mostra una característica que afavoreix els possibles creixements, ja que les grans
parcel·les agrícoles, les que admeten un millor aprofitament i rendiment agrari, es troben allunyades del
perímetre urbà i, en la majoria dels casos, les parcel·les situades colindants a continuació del sòl urbà
consolidat tenen unes dimensions menors i de propietat diversificada, que les fan menys rendibles per a un
ús agrari.

El sector de sòl urbanitzable de la zona del Verdaguer és l’espai millor per un possible desenvolupament ja
que permetria compactar la zona industrial i millorar la mobilitat, però no està disponible fins que no es faci
la gestió de reparcel·lació, el projecte d’urbanització i posteriorment s’executin les obres. En conclusió,
pràcticament no existeix sòl industrial per edificar de manera immediata ja que el sòl actual té determinades
condicions que impedeixen la seva utilització. Si un dels objectius del planejament general és el de

Una altra característica del perímetre urbà, és l’existència de edificacions disseminades en el límit edificat:

potenciar l’activitat econòmica, cal que els sectors de desenvolupament del sòl qualificat d’industrial tinguin

indústries, masies, explotacions agrícoles, etc., conformen aquest paisatge de la façana exterior de la

en compte la facilitat de gestió posterior que el faci possible, ja que aquesta ha estat una de les causes,

ciutat.

entre altres, de l’absència de sòl industrial disponible.
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De les anàlisis prèvies es detecta un dèficit de tipologia de mitjana i gran indústria, mentre que la
petita indústria entre mitgeres de baixa superfície no té mancances al existir tota la zona de la Coromina i el
possible desenvolupament de la zona de la Font de Tarrés.
La zona industrial existent queda situada a la part nord del nucli urbà. El problema més important que
existeix i que ha estat reivindicat històricament per tots els sectors econòmics que s’hi ubiquen és el de la
mobilitat. Els accessos al sector de la Coromina impliquen sempre circular per dins de la trama urbana
consolidada, el que provoca problemes en la circulació de vehicles de gran tonatge i en la pròpia zona
residencial per on obligatòriament han de circular. L’existència d’un nou accés des de la carretera de Vic a
Olot per la Miranda possibilita una alternativa a l’actual mobilitat i els possibles creixements han de
considerar-ho.
Unes altres mancances derivades d’una urbanització industrial consolidada com la de La Coromina, és que
es va realitzar sense cap tipus de previsió de serveis i reserves

urbanístiques, manca de zones

d’estacionament, fibra òptica, serveis inadequats, etc. Caldria que les actuacions que es puguin proposar
perimetrals puguin absorbir part d’aquestes mancances.
El sòl d’activitat econòmica comercial
Tots els planejaments generals que han regulat els creixements i els usos de la població de Manlleu,
únicament qualifiquen com a sòl per a l’activitat econòmica l’industrial, el que admet l’ús comercial dins dels
seus usos, sense existir una regulació específica per a l’ús comercial, entenent com a tal no el de
petit comerç, sinó el mitjà o gran establiment comercial.
Aquestes tipologies d’usos poden servir per potenciar determinada mobilitat o creixement, en cas de que el
model de ciutat així ho consideri necessari.
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Plànol o.01.02 Síntesi de la situació actual
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•

El sòl urbà

Les tipologies edificatòries
El sòl urbà de la població de Manlleu està força consolidat i els buits i solars urbans són bàsicament els
provocats per la recent crisi immobiliària i concentrats en determinades zones (les Hortes, Mas Roca, el
Serrallo,...).

mateixa, així com algunes regulacions d’alguns paràmetres urbanístics (alçades, fondàries,...) pocs
adequats i que calia modificar.
En aquest context el més aconsellable seria aprofitar part del treball que incloïa la normativa d’aquest
POUM

incorporant-li les esmenes necessàries producte dels suggeriments i de les al·legacions

presentades.

Les tipologies urbanístiques responen a les etapes de creixement de la població. La tipologia del centre
històric amb el Dalt Vila i el segon creixement del Baix Vila amb l’eixample consolidat amb una tipologia
residencial compacta i edificacions residencials d’interès es correspon amb una estructura parcel·laria de
l’època.

El sistemes d’equipaments
La població de Manlleu disposa de molts equipaments de qualitat, tipologia i en funcionament. La seva
situació es variable en funció del ús. Si bé es produeix una important concentració en una zona del Passeig
del Ter d’una part dels equipaments esportius, la resta de equipaments estan emplaçats de manera

La resta de la ciutat són creixements força compactes, agrupats en determinades èpoques de

dispersa per tot el sòl urbà consolidat. No ha existit un planejament que prevegi una ubicació estratègica de

desenvolupament urbà, recolzats en camins històrics inicialment i amb posterioritat són creixements en

cada un d’ells, ja que en general, ha estat fruit de l’existència de solars públics que han permès la seva

forma de grans eixamples que conformen barris. Les tipologies són d’edificacions de parcel·les força

implantació. L’ordenació resultant d’aquesta anarquia no ha estat en tots els casos inadequada. Els

regulars d’habitatges entre mitgeres d’alçada al voltant de les dues plantes a més de la baixa.

equipaments docents estan força distribuïts pels diversos barris, donant un servei

Puntualment han aparegut tipologies arquitectòniques característiques i diferenciades (barri de Gràcia,

adequat. A la concentració dels equipaments esportius esmentada també s’hi pot equiparar l’illa sanitària

Serrat del Munt, barri de l’Erm...), però en general la gran taca residencial està formada pels grans barris en

del complex sanitàri-assistencial de l’antic Hospital de Sant Jaume. Els usos culturals o d’equipament de

forma d’eixample amb una repetició seriada d’edificacions i una vialitat amb una secció repetitiva.

barri, també estan repartits pel municipi (Frederica Montseny, Can Puget, Gràcia). La resta d’equipaments

Apareix com un sector unitari i d’ús diferenciat per el desenvolupament econòmic industrial, el barri de La
Coromina, junt amb la ubicació dispersa i poc ordenada de les grans indústries (Roqué, La Piara,...). El

de proximitat prou

(centre de salut mental, piscines, mercat municipal, deixalleria, depuradora, llars d’infants,...) estan situats
de manera dispersa.

sector industrial del Verdaguer i Cal Xic, avui colmatat és l’últim creixement important d’aquest ús que s’ha

El sector industrial de La Coromina és on es troba el dèficit més important de reserves per a equipaments

desenvolupat.

al servei de l’ús industrial característic del sector.

De l’anàlisi efectuat es desprèn que tot el sòl urbà està fortament consolidat, amb unes tipologies

Un equipament especial, el de cementiri municipal, està totalment colmatat i urgeix la previsió d’un nou

d’edificacions molt definides per a cada sector i on des del nou planejament es fa difícil d’intervenir.

emplaçament. En sòl no urbanitzable l’ajuntament disposa d’uns terrenys de propietat municipal en la zona

Probablement la millor intervenció pel que fa a la regulació de les edificacions, es el de mantenir les

de Niubó per la possible ubicació del nou cementiri municipal. El nou POUM caldrà que doni resposta a

tipologies i intentar aconseguir que es millorin les condicions dels ocupants dels diferents usos, completant

aquesta necessitat, ja sigui amb aquest terreny (caldria solucionar la mobilitat i la vialitat necessària) o bé

els buits urbans i potenciant la rehabilitació. On probablement el nou planejament pot intervenir d’una

en un altre d’alternatiu.

manera més eficient per millorar la qualitat de vida del habitants i de les activitats que s’hi desenvolupen, és

La disparitat d’ubicacions en el sòl urbà dels equipaments, provoca l’existència d’una desconnexió entre

des de la mobilitat.

ells. Els diversos edificis de caràcter públic no disposen d’una xarxa de mobilitat o de corredors urbans que

El recent POUM anul·lat pel que fa al sòl urbà consolidat, regulava de manera específica i concretava els

els permeti tenir una relació entre ells i actuen de manera individualitzada. Aconseguir una relació i

criteris d’ordenació en funció de les preexistències. Durant el procés d’aplicació de la normativa d’aquest

relligar tota la xarxa d’equipaments vigents i les del nou POUM ha de ser un dels objectius.

planejament general, es va comprovar que la regulació que contenia era força encertada, ja que l’objectiu
era bàsicament el d’acabar d’ordenar la ciutat i millorar la qualitat dels ciutadans a partir de les tipologies
existents, que en general, s’adequaven a l’entorn on es trobaven. En aquest termini d’aplicació de la
normativa urbanística es varen detectar algunes esmenes necessàries a incorporar i modificar en la
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El sistemes d’espais oberts: zones verdes i espais lliures
La ciutat de Manlleu disposa d’un sistema d’espais lliures i zones verdes molt extens. L’existència del riu

incorporant criteris de sostenibilitat i viabilitat per facilitar la gestió posterior i alhora, per efecte d’aquesta
completar i regenerar la trama urbana.

com element conformador de paisatge i el parc del Ter, una peça de gran tamany i que relliga la ciutat i el
riu pel sud, condicionen les ordenacions de la resta d’espais públics de la ciutat. La relació ciutat-riu s’ha de
millorar mitjançant la urbanització adequada i de les intervencions al llarg del parc del Ter.

Els serveis urbans

Al igual que els equipaments, les zones verdes estan disperses de manera un tant anàrquica per la ciutat,

Les xarxes dels diversos serveis urbanístics d’acord amb els treballs de l’anàlisi i de la documentació

recolzades moltes vegades en elements naturals com rieres o torrents (parc de l’Arboretum, parc del

municipal presenten un bon estat en general a tota la ciutat de Manlleu. Les deficiències i mancances més

Puig,...). Els diferents espais solen tenir poca relació entre ells i responen a buits urbans provocats per

importants apareixen en els polígons industrials de la Coromina i Font de Tarrés i en algun envelliment

l’evolució històrica de la ciutat que ha conformat places (Bernadí, Gràcia, l’Erm,...) o bé a parcel·les

puntual en alguna de les instal·lacions de la població. Caldria establir a través de la col·laboració amb les

resultants dels creixements (parc del cementiri, plaça mercat, parc de Gràcia,...), emplaçades de manera

diverses Companyies establir una racionalització general del traçat i característiques de cada servei

aleatòria, sense relació entre la resta de zones verdes o equipament i mancades sovint de funcionalitat.

detectant els punts negres. En el cas dels serveis municipals de enllumenat públic i clavegueram ja està

Com en el cas del sistema d’equipaments, la zona de la Coromina no té la previsió d’espais lliures i zones

força avançat. Caldria, a més, plantejar una estratègia de manteniment i renovació de les xarxes i implicar

verdes.

les companyies i aconseguir la seva col·laboració.

Les diverses zones verdes i espais públics existents situats de manera dispar, no tenen una xarxa de
connexió que els relligui i permeti una continuïtat. Es disposa d’una important superfície verda però la
manca de corredors que els relacioni no els posa en valor en suficiència.
La mobilitat, element de relació entre els usos públics: equipaments i zones verdes
Aconseguir una relació i continuïtat entre tots els sistemes públics, equipaments, zones verdes,
espais lliures, ha de ser un dels reptes del nou POUM. La mobilitat ha de ser una peça cabdal per
arribar-hi mitjançant la creació d’uns vials verds de caràcter cívic-social que relliguin els equipaments i
espais lliures. L’actual situació amb uns emplaçaments aïllats i sense connectivitat no dóna servei a tota la
ciutadania, sinó únicament a la localització més propera. Cal aconseguir que el conjunt de sistemes
d’equipaments i zones verdes, tinguin una relació entre elles.
Cal jerarquitzar el sistema viari, incorporant unes vies ràpides de connectivitat fàcil, amb carril bicicleta, que
siguin corredors verds dels quals vagin sorgint els apèndixs dels diversos equipaments i zones verdes i
relligar-ho amb el territori i la xarxa de camins, amb una possible anella verda que solucioni el problema de
la façana urbana i una millor relació amb el paisatge del sòl rual i els seus valors patrimonials.

La gestió urbanística
El planejament i gestió urbanística han d’anar del tot relligats si es vol arribar a un determinat model de
ciutat. En aquest sentit, cal que els sectors de creixements, plans parcials, els plans de millora urbana, etc.,
per facilitar el seu desenvolupament han de revisar les previsions i ajustar el planejament previst a les
possibilitats reals, ajustant les dimensions en sectors més reduïts, rebaixant càrregues urbanístiques i
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4.1.2 Objectius

concrets inadequats o contradictoris que s’han detectat i una simplificació documental i normativa sempre

El POUM ha de ser el marc a partir del qual s’ha de possibilitar poder aconseguir un model

que sigui possible

urbanístic cohesionat, sostenible, equilibrat, coherent i factible. Davant del nou context territorial en
què ens trobem respecte els anteriors planejaments generals amb l’aparició de les noves infraestructures
de mobilitat, de les previsions demogràfiques, dels estudis d’inundabilitat, del superàvit del parc

Les pautes sobre els principals objectius del POUM, temàticament i de manera esquemàtica són les
següents:

•

d’habitatges potencial que disposa actualment de ciutat, dels problemes derivats de la manca de sol

Criteris generals

industrial i de la manca de connectivitat del existent, etc., cal replantejar el model de ciutat i de

-

Assegurar el creixement ordenat, programat i sostenible de la ciutat

desenvolupament urbà de la ciutat de Manlleu.

-

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

Tot i que el POUM de l’any 2008 hagi esdevingut nul per la sentència exposada a l’inici del document de
l’Avanç, no es qüestionava l’ordenació sinó que únicament es basava en uns criteris motivats per l’afectació

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

de la inundabilitat a determinats creixements urbans. En la redacció d’aquest planejament general que

-

Aposta per la qualitat de vida i la cohesió social

encara és prou recent, es varen fer una sèrie d’estudis i d’anàlisis per aconseguir la millor ordenació final

-

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

en el conjunt de la ciutat. Hi ha variables com són la demografia, la mobilitat, etc., que suposen un nou

-

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

marc urbanístic al qual cal adequar el planejament. Pel que fa a la ciutat consolidada, els criteris generals
d’ordenació han de ser molt similars.
El sòl no urbanitzable també va ser objecte d’un tractament específic en el POUM anul·lat de l’any 2008 i
les determinacions contemplades en aquest document sembla raonable recollir-les i, per tant caldria, amb
els lleugers ajustos necessaris, validar les preservacions generals fixades i mantenir els criteris
d’intervenció i de regulació sobre el paisatge, els usos i les activitats.
El nucli urbà consolidat de Manlleu el creixement compacte definit en els planejaments anteriors és força

territori.
-

Desenvolupament urbà eficient i sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment.

-

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

-

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

-

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

-

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

coherent, amb independència d’introduir aquelles precisions que calguin per corregir el creixement final
ajustant-se a les previsions demogràfiques. Pel que fa a les determinacions sobre les àrees d’activitats

-

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

econòmiques, el sector de la Coromina, Font de Tarrés i el Verdaguer, el fet que s’hagin desenvolupat i

-

El planejament ha de dimensionar els creixements a les necessitats de sòl detectades per a

consolidat ja deixa constància de la seva conveniència i necessitat de millorar-les en els aspectes deficitaris

l’activitat econòmica i residencial, ajustant la seva superfície a àmbits reduïts i assumibles per a la

principals (accessibilitat, mobilitat, serveis).

gestió urbanística i el seu finançament.

L’objectiu d’una part d’ aquest POUM ha de ser el de recollir part del treball realitzat en aquest últim

•

planejament general, esmenar, modificar i millorar les prescripcions necessàries que en el decurs d’aquest
temps de vigència s’han detectat i introduir-los en el nou POUM, sense deixar d’obviar el nou marc
urbanístic en què ens trobem.

-

El 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

El nou POUM s’ha d’ajustar a la legislació urbanística vigent, als informes sectorials i de manera específica

-

Revitalització del teixit agrícola com a àmbit productiu

al d’inundabilitat, incorporant criteris de sostenibilitat, ambientals i paisatgístics i caldrà l’adaptació

-

Estructurar i jerarquitzar la xarxa de camins

legislativa del planejament general i al de rang superior. En els criteris per la seva redacció cal fer un

-

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

reajustament dels elements fonamentals de l’ordenació urbana, la modificació dels aspectes normatius

-

Connectar la trama urbana amb la natural
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-

Els sectors de creixements s’han d’adequar a les necessitats reals de desenvolupament, ajustant

-

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

-

Consolidar els corredors verds al voltant el riu Ter i rieres

les dimensions a àmbits més reduïts, usos adequats i optimitzant el cost de les càrregues

-

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

d’urbanització.

-

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

-

fa als aspectes tècnics constructius, de seguretat i d’eficiència energètica

•

conjunt del territori, tot considerant els municipis de l’entorn
-

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

Simplificació i adaptació de la normativa reguladora a les actuals necessitats de l’edificació pel que

-

La mobilitat

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

•

El sòl urbà consolidat

-

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

-

Completar la trama urbana consolidada existent

-

Potenciar la rehabilitació

-

Protecció i manteniment dels bens d’interès natural, arquitectònic, cultural i patrimonial mitjançant

-

Limitació del pas dels vehicles de gran tonatge pel centre urbà

el catàleg

-

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

Mantenir el model d’ordenació i aprofitar la normativa urbanística del POUM anul·lat, incorporar i

-

Jerarquització de les vies urbanes teixint les vies transversals i longitudinals, que permeti una nova

-

Tarrés

modificar en la mateixa les esmenes necessàries per millorar el contingut i modificar o ajustar
algunes regulacions de determinats paràmetres urbanístics (alçades, fondàries,...)
-

-

-

mobilitat amb àrees més pacífiques
-

Prioritzar la compactació del nucli, revisant les zones i omplint els espais buits existents, abans que

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

generar noves expansions en el territori, amb especial incidència en el cas dels usos residencials

-

Creació de vials verds urbans amb caràcter cívic-social

Recuperació del teixit urbà amb aplicació de fórmules d’increment de la rehabilitació del municipi

-

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

edificat així com de potenciació del comerç, definint espais de potenciació comercial amb àrees

-

Integració de la trama urbana a la rural

properes d’aparcament públic, relligades amb recorreguts amables i amb accessos adaptats

-

La passera de la Devesa: el gual peatonal

Incorporar les modificacions puntuals de planejament aprovades o en curs d’aprovació en el decurs

-

Creació d’una Ronda Verda, perimetral de la ciutat: formació d’un circuit circular, complet i tancat,

de la tramitació d’aquest POUM que es considerin coherents amb els criteris d’ordenació del

destinat a la circulació exclusiva de vianants: passejar, caminar, córrer amb compatibilitat per a

POUM.

bicicletes i amb pendent suau. Ha de permetre la connexió entre els diferents barris de la ciutat,

Solucionar els problemes entre els diferents usos i activitats (industrial/residencial; usos lúdics i

equipaments generals, zones verdes i àrees d’interès ambiental

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.
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-

El Riu com element d’articulació del territori, sistema general de comunicacions i d’espais lliures,

-

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

esportius i de lleure, d’alt valor mediambiental i d’abast territorial

•
•
-

Els nous creixements residencials

-

Potenciar el comerç de proximitat

Creixement moderat i sostenible, que ha de tenir en consideració les previsions demogràfiques per

-

Establir i consolidar nous nodes d’atracció

aquest període, l’estoc actual d’habitatge i el sòl urbà i l’urbanitzable pendent de consolidar

-

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

-

Completar la trama urbana consolidada existent i potenciar la rehabilitació

-

Admetre el mínim de desenvolupament residencial, atès el superàvit existent. El nou que es

•

proposi ha de servir per solucionar la irregularitat del límit urbà i permetre la regeneració urbana de
la ciutat consolidada.
-

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.)

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

-

-

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

-

El desenvolupament comercial: petit establiment

-

El nou desenvolupament comercial ha de servir per d’acabar la façana perimetral de la població.

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 colmatar 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
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4.2 Alternatives de desenvolupament urbanístic
Aquest document analitza quatre possibles alternatives per al nou model urbanístic

de ciutat per els

propers divuit anys, que és el termini pel qual es redacta aquest document. Es plantegen quatre opcions
diferents que comprenen tres nivells d’ocupació i creixement:

4.2.1 Alternativa 1: El PGOU vigent

4.2.2 Alternativa 2: El POUM de l’any 2008

Aquella que permet el planejament vigent avui a partir del text refós del Pla general d’Ordenació

La resultant del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2008 i que va ser anul·lada per la sentencia

Urbanística de l’any 1988 PGOU amb les figures de planejament derivat i les modificacions de Pla General

judicial, excloent els sectors que varen motivar la seva nul·litat, però mantenint el mateix model de

aprovades.

creixement i ordenació.

Memòria informativa i justificativa

54

Document I.1
Avanç de Planejament

4.2.3 Alternativa 3: El POUM de l’any 2008 amb sectors SubleND

4.2.4 Alternativa 4: Un POUM actualitzat

La mateixa opció que l’alternativa 2 anterior, però modificant alguns sectors de creixement de manera que

La que té en consideració part del treball resultant del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2008,

passin a ser de sòl urbanitzable no delimitat .

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 d’aquest avanç.
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4.2.5 Comparativa d’ alternatives
•
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Plànol o.01.06 Comparativa d’alternatives
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4.3 Ordenació del sòl

Pot semblar una alternativa continguda, limitada, però no és així. Pel que fa al desenvolupament del

4.3.1 Alternativa 1: El PGOU vigent

planejament, al disposar en el sòl urbà consolidat d’un ampli parc de sostre potencial per habitatge i

La primera opció possible és la vigent del planejament general segons el text refós del Pla General

atenent a les baixes previsions demogràfiques, conseqüentment les necessitats de més habitatges s’han

d’Ordenació Urbanística, PGOU de l’any 1988, incorporant-hi les figures de planejament derivat i les

determinat innecessàries. El sòl d’activitat econòmica té una previsió important de creixement pel nord amb

modificacions aprovades.

el sòl urbanitzable que s’hi preveu, el que pot donar resposta a les necessitats.

Atès que la capacitat de creixement que encara té aquest planejament general més les posteriors

La reflexió final d’aquesta alternativa ha de considerar que cal tenir molt present que la ciutat és un element

modificacions aprovades definitivament, una de les alternatives és quedar-se aquí, desenvolupant tot el

viu, canviant, com ho és de mutable la manera de viure dels ciutadans, les seves necessitats, la relació

que avui està així previst.

amb l’espai lliure, amb els equipaments i, amb el territori. També hi intervenen factors externs, les noves les

El document del nou POUM consistirà en fer un refós incorporant-hi totes les modificacions puntuals,
actualitzar tota la documentació incorporant la nova mobilitat territorial i refondre, també, totes les figures de
planejament derivat gestionat per incorporar-ho com a sòl urbà consolidat o no consolidat, segons sigui el

infraestructures de pas que ens travessen, la mobilitat, el que passa en els termes veïns, amb les tipologies
edificatories inexistents, als límits de la ciutat, etc. Una ciutat pensada per donar resposta a unes
necessitats del any 1988 no és la mateixa que la que ens cal planificar avui. Els àmbits que no s’han
desenvolupat no s’adeqüen a les necessitats actuals de la ciutat i cal analitzar-los, tenint en compte les

cas, així com, també, els polígons d’actuació urbanística desenvolupats.

demandes actuals i futures, establint uns paràmetres més realistes i flexibles.
Aquesta alternativa ha d’incorporar també les prescripcions del planejament

supramunicipal aprovat i

actualment vigent, principalment les que determina el Pla Territorial de les Comarques Centrals (PTCC),
que pel que fa al sistema d’assentaments, assenyala pel municipi de Manlleu l’estratègia de creixement
potenciat. En aquest sentit, el creixement que es preveu pel nord, entra dins de la trama on es permet el

En conclusió, aquesta opció sembla que no resol d’una manera adequada les necessitats urbanístiques al
ser un mer refós del recorregut de la planificació en aquest període, sense una anàlisi actualitzada de les
necessitats i tipus d’intervencions a fer.

desenvolupament per part d’aquest planejament territorial, amb el que s’ajusta a les seves prescripcions.
Pel que fa al sistema d’espais oberts el PTPCT identifica el sòl en àmbits específics, coincidents amb les
àrees definides en el planejament municipal, a excepció dels provocats pels nous eixos de mobilitat que
afecten per ponent i el nord una part del terme municipal.
El PGOU de l’any 1988 i el posterior Pla Especial de millora de la façana urbana i ordenació de les vores
del riu Ter de l’any 1997, preveien la construcció d’un viaducte sobre el riu Ter per la zona de la Devesa.
Segons l’estudi d’inundabilitat que s’acompanya aquest document 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 de suprimir en aquesta alternativa, aquest creuament del riu que es preveia.
A nivell de vialitat, el fet de que en el moment de redacció d’aquest document no existissin els nous eixos
territorials de vialitat, C-25, C-17, no es contempla els enllaços ni uns criteris de mobilitat adequats, però el
creixement del sòl urbanitzable del nord, podria incorporar una via que pot permetre un enllaç millor per
l’accés de la Miranda.
Aquesta alternativa de fer un refós que reculli tot el planejament aprovat tant d’àmbit municipal com
supramunicipal és legalment correcta i no presenta cap dificultat de justificació jurídica i pot donar joc a un
desenvolupament temporal llarg.
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4.3.2 Alternativa 2: El POUM de l’any 2008
La segona de les opcions és la resultant del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2008 i que va

Es tracta d’una alternativa molt expansiva i que fa una forta ocupació del sòl no urbanitzable. En el sòl urbà

ser anul·lada per la sentencia judicial, excloent els sectors que varen motivar la seva nul·litat, però

consolidat apareix una quantitat

mantenint el mateix model de creixement i ordenació. Aquest planejament no deixa de ser molt recent i

pendent de completar del vacant derivat dels planejaments sectorials que s’hi preveuen. Vist els estudis

moltes de les seves prescripcions son encara vigents. En el temps que es va mantenir vigent no es va

actualitzats en què es detecta l’existència d’un sostre potencial per habitatge important i unes previsions

arribar a colmatar tot el seu potencial d’expansió i creixement possible, el que fa possible de nou poder

demogràfiques decreixents o planes, amb poc creixement, fa entreveure que les qualificacions per a l´us

incorporar-ho com una de les alternatives en l’Avanç del POUM .

d’habitatges d’aquesta alternativa són exagerades. El sòl d’activitat industrial o de potencial econòmica té

Aquest planejament anul·lat regulava normativament el sòl urbà consolidat i concretava els criteris
d’ordenació en funció de les preexistències. Durant el termini en que es va emprar aquesta normativa, es

important de previsió de sostre residencial, no només pel que resta

unes localitzacions amb uns important creixements pel nord (el Mas) i per ponent (la Comellla), que
soluciona de manera també exagerada les necessitats d’aquests tipus de sòl.

va experimentar que la regulació que contenia era força correcta, amb l’objectiu d’acabar d’ordenar la ciutat

El diversos plans parcials que es preveien, s’han demostrat d’una extensió excessivament gran i per tal de

i millorar la qualitat de vida dels ciutadans a partir de les tipologies existents, que en general, s’adeqüen a l’

poder-se gestionar amb més oportunitat, caldria replantejar-los, de manera que el mateix model, es

entorn on es troben. Es varen detectar algunes esmenes necessàries a incorporar i modificar en la

subdividís en sectors més petits i fàcilment assimilables.

normativa, i en alguns paràmetres urbanístics que calia modificar. Una part del treball ja està fet i
l’experiència de la seva posta en pràctica també i pot ser una bona opció recuperar-ho per al nou POUM.

L’anàlisi final d’aquesta alternativa ens fa veure que tot i ser un planejament general força recent, la recent
crisi, les necessitats d’habitatge, les previsions de creixements, s’han modificat de manera ostensible. Pel

Una de les virtuts que pot tenir aquesta alternativa, és el fet que es tracta d’un planejament general que ja

que fa al sòl urbà consolidat, aquest s’ha mantingut força immutable, el que permet aprofitar bona part del

hauria passat per un primer sedàs de suggeriments i al·legacions.

treball fet i la seva experiència de posta en pràctica de la normativa, per actualitzar-la i modificar. El fet que

Com en l’alternativa anterior, els creixements que preveu s’adeqüen a les prescripcions que determina el
Pla Territorial de les Comarques Centrals (PTCC) pel terme municipal de Manlleu. Els creixements del nord

les grans previsions de creixement que incloïa aquest POUM no s’hagin desenvolupat és un element a
analitzar, tenint en compte les demandes actuals i previsions futures.

(el Mas, Benet i Serrallo), de ponent (la Comella) i del sud (el Fugurull), estan situats dins la trama on es

Aquesta opció resol d’una manera sobredimensionada les necessitats urbanístiques de creixement, ja que

permet el desenvolupament per part d’aquest planejament territorial. A diferència de l’alternativa 1, i pel que

no té en consideració el nou mapa local i no incorpora estudis més recents. Inclou unes previsions de

fa referència al sistema d’espais oberts del PTPCT, en aquest cas si que s’incorporava la nova mobilitat

creixement bastant superiors a les necessitats de població avaluades i es fa palesa l’excés d’una previsió

territorial provocada per les carreteres C-25 i C-17 que circulen per ponent i el nord del terme.

d’actuacions diferides en el temps, que no prioritza la regeneració del teixit existent abans que l’ocupació

Derivat de la sentència, la previsió de la construcció d’un pont sobre el riu Ter per la zona de la Devesa i
refrendat per l’estudi d’inundabilitat

i del informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, fa que aquesta

de nous sòls, la qual cosa no sembla que doni un model urbanístic mesurat i sostenible. Per tant, aquesta
alternativa, en cas de que es decidís com a l’escollida, caldria replantejar-la en aquests aspectes.

infraestructura de mobilitat no sigui possible així com el planejament derivat situat a continuació del
viaducte.
La mobilitat preveia una “ronda nord” que permetia millorar els accessos vers els nous enllaços als eixos

S’annexa el plànol de la comparació del potencial de creixement per a sòl d’activitat econòmica industrial,

territorials de vialitat. La mobilitat pel sud, es veu alterada per la desaparició del pont de la Devesa i caldria

respecte al actual sòl industrial consolidat a la població de Manlleu. La zona industrial de la Coromina junt

replantejar si la nova mobilitat es soluciona amb el pont de Vilamirosa més el pont de Can Molas.

amb la del Verdaguer I, suposen una superfície de 293.043 m2. Els nou creixement de sòl industrial

Aquesta segona alternativa d’ordenació que presenta l’Avanç de planejament, de fer una actualització del
POUM anul·lat, que reculli tot el planejament aprovat en el termini de vigència i el que està en curs
d’aprovació és legalment possible, sense problemes jurídics i permet una ordenació i un creixement per el

d’aquesta alternativa seria de més del 150 per cent respecte l’actual i s’hi es comptabilitza amb el sector de
la Font de Tarrés, s’arribaria a un 200 per cent d’augment. Aquests creixements, s’intueixen del tot
insostenibles i desmesurats.

períodes de divuit anys raonable.
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Plànol Potencial industrial: alternativa 2
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Plànol o.02.02b Alternativa 2
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4.3.3 Alternativa 3: El POUM de l’any 2008 amb sectors SubleND

La tercera opció ve derivada de l’anàlisi de l’alternativa 2 anterior, modificant alguns sectors de creixement,
per tal de que no el facin tant exageradament expansionista.
Es tracta de mantenir el mateix criteri d’ordenació que l’alternativa 2, provinent del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de l’any 2008 i que va ser anul·lat per la sentencia judicial. Els anàlisis demogràfics i
de previsions de necessitats de creixement per a habitatges, així com de previsió de sostre de potencial
econòmic de l’alternativa 2 es demostren del tot exagerats i en aquesta tercera alternativa s’intenta
mantenir el mateix model, però modificant alguns sectors de creixement de manera que passin a
classificar-se com a sòl urbanitzable no delimitat a l’expectativa.
El sòl urbanitzable no delimitat comprèn aquell que per a la seva transformació urbanística necessita que
prèviament s’hagi procedit a l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic de delimitació (PPUD). Aquest
sòl podrà ser objecte de l’execució immediata de les determinacions contingudes a un PPUD i una vegada
materialitzades adquirirà la classificació de sòl urbà. Si establíssim un ordre pel que fa a la previsió de
transformació urbanística del sòl per part del planificador urbanístic, en primer lloc trobaríem el sòl urbà no
consolidat, en segon lloc trobaríem el sòl urbanitzable delimitat i en tercer lloc el sòl urbanitzable no
delimitat. Mentre no es procedeixi a la seva transformació , les persones propietàries d’aquesta classe de
sòl tenen dret a utilitzar, gaudir i disposar de llurs terrenys d’acord amb el règim urbanístic previst per al sòl
no urbanitzable.
Això pot permetre periodificar temporalment aquest creixement que inicialment sembla exagerat de
desenvolupar. Així es proposa de classificar com a sòl urbanitzable no delimitat tot el sector del Fugurull
situat al sud del terme municipal i una part important del creixement per ponent de la Comella. Es tracta de
dos àmbits amb unes previsions tipològiques i d’usos diferents, el residencial pel Fugurull i el d’activitat

Plànol Potencial industrial: alternativa 3

econòmica el de la Comella.
Les conclusions i reflexions son les mateixes que les de l’alternativa anterior, però matisant el fet que
aquesta alternativa limita lleugerament i d’una manera no tant exagerada els creixements urbanístics, tot i
que manté com a resultant el mateix model urbanístic poc mesurat i sostenible.
També s’annexa el plànol de la comparació del potencial de creixement per a sòl d’activitat econòmica
industrial, respecte al actual sòl industrial consolidat a la població de Manlleu. La zona industrial de la
Coromina junt amb la del Verdaguer I, suposen una superfície de 293.043 m2. Els nou creixement de sòl
industrial d’aquesta alternativa seria d’un 130 per cent respecte l’actual i s’hi es comptabilitza amb el sector
de la Font de Tarrés, s’arribaria a un 178 per cent d’augment. Aquests creixements, de nou, s’intueixen del
tot d’unes dimensions exagerades.
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4.3.4 Alternativa 4: Un POUM actualitzat
Totes les alternatives anteriors, vénen derivades d’uns planejaments generals aprovats i consolidats i que
s’han fet efectius. Tenen una característica comuna, que és la manca d’adequació als anàlisis previs que
conté aquest document de l’Avanç, alhora que tenen la virtut de disposar d’una normativa que ha estat
executiva i ha posat al descobert les seves virtuts i defectes. La quarta alternativa que inclou aquest
documents, té en consideració el treball normatiu inclòs en Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any
2008 però amb les mesures de contenció i sostenibilitat que cal ajustar el planejament general a les
previsions de creixement per el propers divuit anys, incorporant les anàlisis i resultats dels estudis
demogràfics, d’inundabilitat, de mobilitat i mediambientals. Per tant aquesta quarta alternativa que es
proposa, tindrà un contingut més ampli d’explicació en aquest document, al tractar-se d’un nou model de
ciutat, diferent als anteriors, ja coneguts.

Plànol o.03.01 Alternativa 3
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Plànol o.02.04b Alternativa 4

Plànol o.02.04b Alternativa 4
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4.4 Objectius estratègics de l’alternativa 4
L’explicació d’aquesta quarta alternativa es fa seguint l’indexat del apartar primer d’aquesta memòria

consolidat i el patrimoni industrial, a partir de l’eix verd del parc del Ter. Connectar la trama urbana amb la

d’ordenació, que fa referència als objectius i criteris generals.

natural o l’establiment de nous usos i activitats lúdic-socials amb relació amb el territori és essencial per la

De la diagnosi obtinguda dels estudis preliminars es va concloure en uns determinats valors a mantenir i
unes necessitats urbanístiques noves a les que adequar-se, sota el paraigües de la legislació urbanística
vigent, que inclou els textos legals i els diversos estudis sectorials.

conservació i posta en valor d’aquest. L’actualització del catàleg dels bens d’interès natural, arquitectònic,
cultural i patrimonial en sòl no urbanitzable, també forma part d’aquesta opció.
Es proposa la regulació específica de les indústries i edificacions, algunes encara en funcionament dins
d’aquesta tipologia de sòl, a partir d’un inventari que les identificarà.

•

El planejament territorial i els estudis sectorials

L’important previsió de creixement que possibilita el Planejament Territorial Comarques Centrals permet
que aquesta quarta alternativa, de caràcter més contingut, s’adeqüi a les que prescriu aquesta planificació
territorial i a les de de protecció dels valors naturals i de sostenibilitat.
L’estudi d’inundabilitat amb la supressió del pont de la Devesa suposa una important canvi pel que fa a la
mobilitat, així com les reserves per sistemes per tal de garantir les mesures necessàries en inundabilitat
pels nous creixements i en el sòl urbà consolidat. Les previsions contingudes sobre creixement demogràfic i
de necessitat d’habitatge del estudi demogràfic, i el parc de sostre potencial residencial, acota i condiciona
el desenvolupament que es preveu per la ciutat.
L’anàlisi de la mobilitat i la necessitat d’una nova estratègia transversal que se’n desprèn per els eixos
viaris nous, la problemàtica dels accessos a la zona industrial i la necessitat de més sòl per l’activitat
econòmica també derivada dels estudis realitzats, junt amb el anàlisi ambiental, que recorda la necessitat
de protecció i preservació han incidit en la formulació del model final d’aquesta alternativa de creixement.
•

El sòl no urbanitzable

La intervenció que es proposa per tal de regular el sol no urbanitzable es basa en el principi del respecte
per les preexistències, tant dels elements naturals, com des del sistema d’assentaments i activitats que

Plànol o.03.07 Territori

tradicionalment s’ha organitzat aquest tipus de sòl. L’anterior POUM del 2008, ja preveia el manteniment
d’aquesta organització territorial i admetia els creixements controlats al voltant de l’antiga masia i explotació

•

Límits urbans: la façana de la ciutat

agrícola, delimitant la ubicació per una trama concèntrica. L’alternativa pretén mantenir i potenciar

Aquesta alternativa resol d’una manera acurada la trobada entre el sòl no urbanitzable i el sòl urbà, amb la

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

creació d’una anella verda al voltant del municipi, de manera que aparegui una línia sinuosa que voregi la

rendibilitat de l’explotació i la conservació de l’entorn, de manera que el pagès sigui el “jardiner” del territori.

trama edificada. La irregularitat manifesta dels actuals límits urbans, es substituirà per una línia continua i

Per tal de poder aconseguir la revitalització del teixit agrícola com a àmbit productiu i de negoci es proposa

regular que uniformitzarà el perímetre i permetrà obrir-se la ciutat al paisatge, al riu i al seu entorn natural.

estructurar i jerarquitzar la xarxa de camins, de manera que faciliti la mobilitat.

El parc del Ter ha de ser l’eix vertebrador des d’on s’iniciïn aquests recorreguts verds que de forma polar

La diagnosi ambiental determina els espais especialment sensibles ambientalment i es proposa la seva

relliguin i posin en valor, els patrimonis industrials i naturals.

posta en valor mitjançant la creació d’un sistema de vies verdes que relliguin el paisatge amb el sòl urbà
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Es proposa que la xarxa de camins tingui sempre una continuïtat adequada en l’encontre amb la ciutat. Pel

Els sectors de creixements es pretenen de dimensions reduïdes per tal de fer-los possibles i viables per

que fa a l’existència d’edificacions disseminades en el límit edificat, indústries, coberts en desús,

poder assegurar les possibilitats del seu desenvolupament i en tots els casos, porten implícit infraestructura

explotacions agrícoles, etc., que es troben colindants al perímetre urbà, es proposa la seva integració en

o elements per a l’interès general, com la via verda que conforma la façana de la ciutat, les noves mobilitats

els creixements que es pretenen o en alguns casos deixar en situació de disconformitat. Això permetrà

transversal (ronda nord), equipaments, etc.

regularitzar nuclis de caràcter suburbà com el de la Font de Tarrés o el barraquisme de l’extrem nord del
carrer Puiguardial.

Plànol o.03.02 Creixement residencial

•

El creixement urbà: el sòl residencial

Pel que fa els creixements en al ciutat consolidada, la proposta vol mantenir el caràcter del lloc on es
troben, bàsicament completant la trama urbana consolidada existent i potenciant la rehabilitació.

La proposta d’aquesta alternativa aposta per la regeneració urbana i per fomentar les polítiques de
consolidació de la ciutat edificada. Les conclusions del anàlisi previ que han permet determinar que existeix
un potencial residencial excessiu residencial fan que en aquesta opció no es tingui previsió de creixement
residencial i únicament es concentra en el tancament de les illes d’habitatges perimetrals, actualment per
consolidar.
Apareix una mancança en la tipologia de residencial unifamiliar aïllada en forma de ciutat-jardí, que és la
única que es pretén encabir en els nous creixements residencials. Aquesta tipologia aïllada permet una

L’ordenació del POUM del any 2008, ja preveia regular aquest tipus de sòl a partir de les preexistències i
l’objectiu de l’alternativa és el de mantenir el model d’ordenació i aprofitar la normativa urbanística d’aquest
planejament general, incorporant i modificar algunes regulacions que s’han detectat en el període de
utilització, així com incloure les modificacions puntuals de planejament aprovades o en curs d’aprovació
en el decurs de la tramitació d’aquest nou POUM.
El catàleg dels bens d’interès natural, arquitectònic, cultural i patrimonial s’actualitzarà i se’n farà una
revisió.

trobada harmoniosa i adequada entre el sòl consolidat i el paisatge que l’envolta.
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•

El creixement urbà: el sòl industrial

L’objectiu principal pel que fa al sòl industrial d’aquesta alternativa, es el de posar les eines per tal de que
es pugui disposar de terrenys per a aquesta activitat econòmica, solucionar la problemàtica de
l’accessibilitat de l’actual polígon de la Coromina i millorar les seves condicions.
Per tal de donar resposta a aquests objectius prioritaris es proposa un creixement mesurat pel nord de
l’actual zona de la Coromina que permeti incorporar una ronda que servirà de connexió directe amb l’enllaç
de la Miranda per la carretera de Torelló. Es preveu una continuïtat per llevant amb la Ronda Matagalls, el
que permetria solucionar tota la mobilitat generada per el conjunt de la Coromina, el Verdaguer i la Font de
Tarrés, sense circular per l’interior del nucli urbà.
Aquest creixement es proposa que tingui unes àrees de desenvolupament dividides en sectors de
dimensions petites per tal de poder assegurar la seva viabilitat. Cada un d’aquests sectors, ha d’aportar
una part del sistema de mobilitat general (ronda nord), ha de solucionar temes d’infraestructura o elements
per a l’interès general (bases de laminació, via verda...) i ha d’aportar elements que ajudin a millorar la zona
industrial consolidada actual (aparcament, serveis, equipaments...).
Un altre dels objectius prioritaris és el de colmatar l’actual trama industrial existent, amb el sector de sòl
urbanitzable de la zona del Verdaguer, que permetria millorar els sistema de mobilitat interna del sector. La
zona de la Font de Tarrés és un l’altre sector en el que cal actuar per tal que es pugui fer viable el seu
desenvolupament. Es proposa reduir l’àmbit, desclassificar els terrenys no consolidats i relligar-ho a la
trama industrial amb una millora dels accessos, aparcament i de serveis urbanístics.
Els nous creixements es proposen en les tipologies que s’han detectat deficitàries en l’anàlisi previ i es
pretenen que siguin de tipologia de mitjana i gran indústria, ja que la petita industria entre mitgeres apareix
en tota la zona de la Coromina i de la Font de Tarrés. Es preveu una concentració de la tipologia de gran
indústria en el sector de ponent (el Dulcet), per tal que estigui concentrada i localitzada en un àmbit concret
i beneficiar-se de serveis comuns amb les indústries d’aquestes dimensions ja existents (La Piara, Roqué,
Dulcet). La seva bona comunicació vers els nous eixos territorials de carreteres i la via fèrria pot aconseguir
atraure indústries que necessitin aquesta tipologia

Plànol o.03.03 Creixement industrial

Una de les accions que inclou aquesta alternativa és la de potenciar la rehabilitació dels edificis
patrimonials industrials dins la trama del riu Ter, L’Escolà, Colònia Rusiñol, Dulcet i preveure els possibles
usos o la seva transformació. També es regularan i s’incidirà en les industries actualment en funcionament
en sol no urbanitzable (Castellot, Plastin,...) per tal de mantenir el seu ús i preveure la possible
transformació.
Com en les altres alternatives, s’annexa el plànol de la comparació del potencial de creixement per a sòl
d’activitat econòmica industrial, respecte al actual sòl industrial consolidat a la població de Manlleu. La zona
industrial de la Coromina junt amb la del Verdaguer I, suposen una superfície de 293.043 m2. Els nou
creixement de sòl industrial d’aquesta quarta alternativa seria d’un 100 per cent respecte l’actual, es a dir,
doblar l’actual sòl industrial, i s’hi es comptabilitza amb el sector de la Font de Tarrés, s’arribaria a un 125
per cent d’augment. Aquests desenvolupaments s’adeqüen d’una manera més coherent a les previsions i
permeten uns creixements importants per a les tipologies industrials deficitàries.
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Pel que fa al desenvolupament comercial de petit establiment, es proposa situar-lo recolzat els eixos verds
de connexió urbana amb dos pols importants de concentració relacionats entre ells que permetin potenciar
el comerç de proximitat. La connexió de les diferents zones a partir d’eixos cívic-socials, amb alguns vials
de prioritat invertida o zones 30 pot ajudar a establir i consolidar nous nodes d’atracció.
Els creixements comercials de mitjà i gran establiment es proposen situar-los en els nous accessos que la
vialitat territorial ha posat en valor a la ciutat per ponent i pel nord. Es tracta d’aconseguir pols de
concentració de mitjà i gran comerç fora del centre urbà proper a les grans vies de comunicació i que
aquests nous sectors de creixement aportin elements que millorin per a l’estructura general, com pot ser
amb la ronda nord, aportació de equipaments, via verda, etc.
Aquests sectors de desenvolupament es proposa que siguin de dimensions reduïdes per tal de que la seva
viabilitat sigui possible, de manera però que sempre siguin creixements compactes i permetin resoldre a
més la imatge de la façana perimetral de la població.
•

La mobilitat

L’existència de les noves vies d’enllaç territorial que creuen el terme municipal, C-17 i la C-37 de nord a
sud, amb el eixos Vic-Olot i Vic-Ripoll amb els nous accessos des de la carretera de la Gleva i de la
Miranda i la proximitat amb l’Eix Transversal C-25, suposen unes noves expectatives per la mobilitat vers a
ponent i al nord que en tots els planejament anteriors no eren possibles. Aquesta quarta alternativa de
Plànol o.02.05b Potencial industrial: alternativa 4

l’avanç proposa la potenciació de la mobilitat transversal com a nous sistemes de comunicacions. Es pretén
una ronda pel nord per facilitar aquest nou esquema de mobilitat, de manera que es solucionin els

•

El creixement urbà: el sòl d’activitat econòmica comercial

accessos a les àrees industrials actuals de manera directa des de la mobilitat territorial. Aquests nous eixos

Es proposa un qualificació específica no subsidiària dels altres usos pel sòl d’activitat econòmica comercial.

viaris permetran rebaixar el flux de circulació existent sobre la carretera de Manlleu a Vic tot i que no té

Per una banda existeix el que dóna servei d’immediatesa i de proximitat, bàsicament concentrat en el

esgotada la seva capacitat portant. La càrrega urbanística de la nova ronda nord aniria com una

comerç de proximitat i que ha de servir per revitalitzar el teixit urbà consolidat. Per altre cantó una altra

infraestructura lligada als diversos nous sectors de creixement.

tipologia, la del mitjà o gran establiment comercial, que el conformen no sols les tradicionals superfícies
comercials de supermercat, sinó també, els de vendes d’automòbils, de mobiliari, banys i cuines, material
de bricolatge, etc., que necessiten associat una zona d’estacionament i sovint es troben recolzades a eixos
viaris importants on hi fan d’aparador. Aquestes dues tipologies d’usos comercial han de servir per
potenciar la mobilitat, el creixement i el model de ciutat que es pretén.
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La integració de la trama urbana a la rural amb l’estructura de camins que també es jerarquitzarà i la
passera de la Devesa amb un el gual peatonal són elements que també contempla aquesta opció.
Per tal de potenciar la línia ferroviària entre Barcelona-Puigcerdà, es proposa de fer una previsió de sòl per
reserva ferroviària al nord de l’estació, que pot facilitar l’aparició futura d’una estació de mercaderies. La
existència d’aquesta previsió ferroviària i la situació estratègica de la zona on es preveu per a ubicar-hi
grans industries (el Dulcet), pot atraure a la implantació de noves activitats productives.

Es tracta

d’aprofitar el potencial possible d’aquesta infraestructura de mobilitat i de potencial econòmic com a reclam.
La nova mobilitat urbana relliga les principals vies, de manera que sempre tinguin una continuïtat i permetin
absorbir el màxim flux de trànsit. Aquests eixos defineixen unes grans illes conformades per una trama
viaria força regular. Caldria pacificar aquests sectors, modificant els sentits de circulació i evitant el
creuament d’aquestes grans illes, alhora de introduir la vegetació i arbrat als vials interiors per tal
d’aconseguir una millora en la qualitat paisatgística de les vies que no son estructuradores de la mobilitat
del municipi.

Plànol o.03.05 Mobilitat territorial

La nova mobilitat territorial que es proposa té una relació directa amb la mobilitat urbana. La creació d’una
ronda pel nord per facilitar el nou esquema de mobilitat, permetrà completar la trama urbana eliminant els
vials en “cul de sac”, eliminar el pas dels vehicles de gran tonatge pel centre urbà, aconseguir un accés
directe i zones d’aparcament i per sistemes per al sector industrial de La Coromina, Verdaguer i Font de
Tarrés, entre altres.
El nou pont que enllaça amb el carrer Vilamirosa que es planteja per al creuament del riu, ja no ha de ser
un viaducte territorial, sinó un pont-carrer per lligar dos barris a banda i banda del riu.
Es pretén una jerarquització de les vies urbanes teixint les vies transversals i longitudinals, que permeti una
nova mobilitat amb àrees més pacífiques, zones 30, junt amb les noves vies verdes urbanes de caràcter
cívic-social que es pretenen com a estructuradores dels sistemes d’equipaments i espais lliures, sobre el
que es recolzarien els itineraris de bicicleta. Tot això connectat amb els recorreguts supramunicipals, via
verda perimetral i per sobre de tot, el parc del Ter.
Plànol o.03.06 Mobilitat urbana

Memòria informativa i justificativa

71

Document I.1
Avanç de Planejament

•

Sistema d’equipaments i espais lliures

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

Plànol o.04.01 Alternativa 4
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•

L’anella verda
La concreció d’un itinerari verd que s’ha
anat mencionant en tots els apartats
anteriors, suposa un nou concepte de
mobilitat i qualitat de vida per a la ciutat.
Es tracta d’un projecte que ha de
permetre la connectivitat social i natural
al voltant del municipi de Manlleu,
mitjançant

la

creació

d’itineraris

perimetrals i de connexió entre el nucli
urbà i la resta de sòl del terme municipal.
L’anella verda ha d’integrar elements
d’interès local i territorial. Al llarg del
recorregut ens trobarem amb espais
lliures i de relació, així com diferents
elements

d’interès

arquitectònic

i

patrimonial vinculats a la ciutat.

Plànol o.04.02 L’anella verda
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4.6 Definició indicativa de l’alternativa 4

Plànol o.04.03 Proposta indicativa d’ordenació
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ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS,
HABITATGE I MEDI AMBIENT
Pl. Fra Bernadí, 6. 08560 Manlleu
Tel. 93 850 66 66 - urbanisme@manlleu.cat
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