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ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

SISTEMA D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
Sistema d’equipaments
• Molts equipaments de qualitat, tipologia i en funcionament

•

Ubicats de manera dispersa per tot el sòl urbà i sovint relacionats amb espais lliures

•

L’ordenació resultant d’aquesta anarquia no ha estat del tot inadequada

•

Desconnexió entre els equipaments

•

Cal planificar la ubicació del nou cementiri municipal

Sistema d’espais lliures
• El Parc del Ter l’element més simbòlic a posar en valor

•

Ubicació dispersa de tipologies de zones verdes : Grans parcs (Arborètum)
Places (Fra Bernadí, Gràcia, Erm...)
Parcs urbans (Cementiri, Mercat...)

•

Desconnexió entre les zones verdes

ACONSEGUIR UNA RELACIÓ I CONTINUÏTAT ENTRE EQUIPAMENTS I
ZONES VERDES HA DE SER UN DELS REPTES DEL POUM

SISTEMA D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

SÒL RESIDENCIAL
•

Secció viària de 10 / 12 metres

•

Repetició habitatge unifamiliar /plurifamiliar / entre mitgeres

•

Barris clònics respecte altres poblacions d’Osona

SÒL RESIDENCIAL VACANT
SÒL RESIDENCIAL VACANT
SOL URBÀ CONSOLIDAT
Ús residencial

Superficie de sòl en m2 Sostre edificable en m2Habitatges (ràtio: 1hab/100m2)
US HABITATGE
SENSE EDIFICACIÓ
Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat

12.480,00

9.586,00

54

Habitatge unifamiliar entre mitgeres

32.406,00

55.454,84

238

Edificis plurifamiliars

49.865,00

113.101,60

1129

Edificis mixtes (G)

26.972,00
121.723,00

45.857,50
223.999,94

394
1.815

urba consolidat
urba no consolidat
urbanitzable
urb delimitat
urb no delimitat
No urbanitzable
US HABITATGE
EDIFICAT

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

urba consolidat
urba no consolidat
urbanitzable
urb delimitat
urb no delimitat
No urbanitzable

SU NO CONSOLIDAT INCLÓS EN POLÍGON
Ús residencial (unif. / plurif entre mitgeres)
US HABITATGE
SENSE EDIFICACIÓ
urba consolidat
urba no consolidat
urbanitzable
urb delimitat
urb no delimitat
No urbanitzable

SÒL RESIDENCIAL VACANT

•

•

Al nombre potencial d’habitatges de 3.213 unitats, 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 població de Manlleu és de 4.804

•

Considerant una ràtio de 2,80 persones per llar, equival a un total de 13.451
que pot absorbir actualment la ciutat de Manlleu.

habitants nous

Es concentren bàsicament en dues tipologies:

- entre mitgeres d’unifamiliars
- plurifamiliars

•

unitats.

excedent important

Els solars per a edificacions de tipologia de ciutat-jardí són pràcticament inexistents

ESTUDI DEMOGRÀFIC
Evolució dels creixements

•

Primer període (1900-1950): creixement molt suau: 50 anys ≈ 1.500 habitants
De 5.823 habitants el 1900 a 7.294 habitants el 1950, un 25% d’increment.

•

Segon període (1950-1991):creixement molt acusat: 40 anys ≈ 11.000 habitants
De 7.294 habitants el 1950 a 16.242 habitants el 1991, un 123% d’increment

•

Tercer període (1991-2011): creixement elevat: 20 anys ≈ 4.000 habitants
De 16.242 habitants el 1991 a 20.445 habitants el 2011, un 26% en d’increment

•

Darrera evolució: no creixement
1 de gener de 2015 la població empadronada ha augmentat fins als 20.228 habitants
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%).

ESTUDI DEMOGRÀFIC
Projeccions demogràfiques

SÒL ACTIVITAT ECONÒMICA
Problemes d’accés territorial en ambdós sectors

La Coromina:
•

Secció viaria no adequada 10 / 12 metres

•

Edificacions industrials entre mitgeres

•

Colmatada

El Verdaguer:
•

Secció viària adequada

•

Tipologies diverses

•

Colmatada

SÒL ACTIVITAT ECONÒMICA VACANT

SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA VACANT

La superfície total del sòl vacant: 231.305 m2, que podria semblar una quantitat important:

•

Del sòl urbà consolidat (59.755 m2):
- parcel·les restants;

* de geometria poc adequada

* situades en sectors amb problemes d’inundabilitat
* propietaris sense interès en desenvolupar.
- Més de la meitat restant són terrenys de reserva de l’empresa La Piara per la seva expansió
(no estan en el mercat).

•

Sector Font de Tarrés: mancances de serveis urbanístics, vialitat, etc. Cost urbanització

•

El Verdaguer: manca reparcel.lació i urbanització

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

SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA VACANT

•

Relació entre potencial de sòl 652,620 m2 i sòl vacant 231.305 m2 : 35%

•

Si excloem Grans indústries (219.146 m2) : 53%

CAL REALITZAR POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE SÒL QUALIFICAT
INDUSTRIAL O BÉ DESQUALIFICAR EL QUE TINGUI DIFICULTAT PEL SEU
DESENVOLUPAMENT
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

* no comptabilitzat sector sol urbanitzable del Mas

INDÚSTRIES EN SÒL NO URBANITZABLE
Cooperativa Plana de Vic
El Dulcet
Plastin
Gravera Castellot
Bruguera
Fervosa
Torra (Lacwir)
Ca L'Escolà
Fàbrica El Dulcet

Superficie de sòl en m2
-

SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA

•

Si un dels objectius del planejament general és el de potenciar l’activitat econòmica, cal que els sectors
de desenvolupament del sòl qualificat d’industrial tinguin en compte la facilitat de gestió
posterior que el faci possible, ja que aquesta ha estat una de les causes, entre altres, de l’absència
de sòl industrial disponible

•

Dèficit de tipologia de mitjana i gran indústria

•

Mobilitat: aprofitar nous eixos viaris territorials

•

Manca de serveis urbanístics, reserves aparcament en zones consolidades
(aprofitar nous desenvolupaments)

•

Cal una regulació específica per a l’ús de mitjà o gran establiment comercial

SISTEMES URBANÍSTICS
Infraestructures urbanístiques

•

Les xarxes dels diversos serveis urbanístics presenten un bon estat en general a tota la ciutat de
Manlleu.

•

Les deficiències i mancances més importants apareixen en els polígons industrials de la
Coromina i Font de Tarrés

•

Caldria establir a través de la col·laboració amb les diverses Companyies establir una
racionalització general del traçat i característiques de cada servei detectant els punts negres.

•

Els serveis municipals de enllumenat públic i clavegueram força correctes.

2. Dinàmica de

participació

PART 1. Treball en grups:
QUIN CREUS QUE HA DE SER EL MODEL ECONÒMIC QUE ES
POTENCIÏ A MANLLEU?
• Taula 1. COMERÇ Cal potenciar el comerç? (Si/no) De quin tipus?
• Taula 2. INDÚSTRIA Cal potenciar la indústria? (Si/no) De quin
tipus? On?
• Taula 3. AGRICULTURA Cal potenciar l’agricultura? (Sí/no) Com?
• Taula 4. EQUIPAMENTS Creus que Manlleu ha de preveure nous
equipaments? (Si/no) De quin tipus?

PART 2. Posada en comú i debat

i ara...ens posem a treballar?

3. Principals aportacions

recollides

Taula 1. COMERÇ
Creieu que cal potenciar el comerç?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte?
• Potenciar el comerç a Dalt i Baix Vila, facilitant la rehabilitació dels
locals existents a través de, per exemple, subvencions.
• Intentar dinamitzar el comerç a la zona de Gràcia (Oest). Molt lligat a la
ocupació del barri.
• Tendir cap a un comerç de proximitat en detriment dels grans
supermercats, que no impliqui la utilització del cotxe.

• Mantenir i desenvolupar el comerç per la “compra del dia” també als
barris residencials més allunyats dels eixos comercials.
• Ordenar les zones comercials urbanes (tram avinguda Roma, Passeig
Sant Joan, Dalt i Baix Vila) i buscar connexions peatonals.
•Apostar per un comerç més especialitzat i professional.

Taula 2. INDÚSTRIA
Creieu que cal potenciar la indústria?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte? On?
• Cal tenir en compte una visió comarcal.
• Aprofitar la zona est per a petita i mitjana indústria i ubicar la gran
indústria a la zona oest (més ben connectada).

• Importància de tenir en compte les naus disponibles a l’hora de valorar
les necessitats de creixement.
• Necessitat de rehabilitar les zones industrials existents per afavorir que
s’hi instal·lin noves activitats: portar serveis (doble banda, fibra òptica,..),
resoldre deficiències d’urbanització (pavimentació de carrers,…).
• Aprofitar les fàbriques de riu de Ca l’Escolà/Colònia Russiñol.
• En cas de requerir-se creixement industrial: zona “La Piara”, zona al
voltant de la C-17 i la C-37 (indústria de valor afegit).

Taula 2. INDÚSTRIA
Creieu que cal potenciar la indústria?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte? On?
• Tenir en compte els accessos a les zones industrials, tant per les ja
existents com per les noves: potenciar sortides per Torelló/Miranda i Sant
Hipòlit/La Piara

• Hi ha opinions contraries en relació a la necessitat de crear una
circumval·lació per fora del terme.
• Respectar les zones verdes i els espais d’interès natural.

• Revisar les activitats industrials existents a nivell de legalitat i emissions.
• Necessitat de disposar d’un cens d’activitats per poder planificar.
• Tenir present la vessant de l’oci vinculada a l’activitat industrial del
Passeig del Ter.

Taula 2. INDÚSTRIA
Creieu que cal potenciar la indústria?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte? On?

Noves connexions
Espais naturals a preservar

Taula 3. AGRICULTURA
Creieu que cal potenciar l’agricultura?

Com o quins aspectes cal tenir en compte?
• Preservar les zones agrícoles al màxim.
• Potenciar un model que afavoreixi la relació entre l’agricultura i el
comerç de proximitat (horticultura).

• Potenciar i preservar el manteniment dels camins rurals: millorar la
rotulació i adequar-los per a vianants i ciclistes.
• Tenir en compte la idea de parc agrari de la Plana de Vic.

• Permetre el canvi a ramaderia extensiva de producció local i tendir cap a
un model de ramaderia centrat en l’habitatge rural (potenciar els nuclis
habitats a les finques rústiques) i les activitats d’oci-natura.
• Implantar un control estricte de l’activitat ramandera (residus ramaders,
instal·lació de macrogranges intensives, contaminació,…) i FERVOSA.

Taula 4. EQUIPAMENTS I SERVEIS
Creieu que cal preveure nous equipaments?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte?
• Aparcament: zona Baix Vila i centre històric (gratuït amb control horari),
aparcaments dissuasoris (solars privats).
• Tenir en compte que el CAP comença a quedar limitat.

•Ampliació de la residència d’avis (o previsió d’una nova) i pisos tutelats
per a la gent gran.
• Nova escola de música.

• Petits equipaments o punts de reunió.
• Nova ubicació per al cementiri, preveient espai per a totes les religions.
• Estació d’autobusos en zona cèntrica i ben comunicada.

• Augmentar la dotació d’arbrat en via pública i al riu.

Taula 4. EQUIPAMENTS I SERVEIS
Creieu que cal preveure nous equipaments?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte?
• Millorar les dotaciona a la zona del riu: més punts per tocar l’aigua,
passarel·la, zona de banys…
• Reaprofitar els equipaments existents perquè siguin multifuncionals o
bé aprofitar els que han quedat obsolets i repensar-los.
• Posar en valor el centre històric, que s’està abandonant (peatonal, ben
enllaçat amb zones com el passeig, l’avinguda de Roma,…).

• Elaborar un Pla de rehabilitació de les vivendes, especialment del centre.
• Potenciar una zona d’oci diürn i nocturn a la zona de la Font de Tarrés.

Taula 4. EQUIPAMENTS I SERVEIS
Creieu que cal preveure nous equipaments?

De quin tipus o quins aspectes cal tenir en compte?

Ubicació nou cementiri
Aparcaments dissuasoris
Oci diürn/nocturn

Gràcies per la vostra
participació!
Laura Cid lcid@lavola.com
Mar Vives mvives@lavola.com

www.lavola.com
@Lavola1981

