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 2EMHFWLXGHOSODHVSHFLDO

$ SULQFLSLV GH O¶DQ\  OD 'LUHFFLy *HQHUDO GH 3UHYHQFLy ([WLQFLy G¶,QFHQGLV L
6DOYDPHQWVFRPXQLFDDO¶$MXQWDPHQWGH0DQUHVDODYROXQWDWGHUHQRYDULWUDVOODGDU
HO 3DUF GH %RPEHUV GH 0DQUHVD $TXHVWD FRPXQLFDFLy YH DFRPSDQ\DGD GH OD
SHWLFLyDOFRQVLVWRULGHWUREDUXQDSDUFHOODDGLHQWSHUDODLPSODQWDFLyGHO3DUFTXH
SRJXpVUHXQLUOHVFRQGLFLRQVTXHVyQUHTXHULGHVSHUDXQHTXLSDPHQWG¶DTXHVWWLSXV

'¶DTXHVWD PDQHUD V¶LQLFLD XQ SURFpV G¶HVWXGL GHOV SRVVLEOHV HPSODoDPHQWV GH OHV
SDUFHOāOHVTXDOLILFDGHVG¶HTXLSDPHQWGLVSRQLEOHVGHWLWXODULWDWGHOPDWHL[$MXQWDPHQW
TXHSXJXLQDFROOLUOHVQRYHVLQVWDOāODFLRQVGHO3DUFGH%RPEHUVGH0DQUHVD

)LQDOPHQWYDORUDGHVOHVDOWHUQDWLYHVHVYDORUDIDYRUDEOHPHQWODLQVWDOāODFLyGHO3DUF
HQ XQV WHUUHQ\V VLWXDWV DO SROtJRQ LQGXVWULDO GH %XIDOYHQW DO FDUUHU G¶(GLVRQ % (V
WUDFWD G¶XQ VRODU DPE ERQD DFFHVVLELOLWDW L G¶XQHV GLPHQVLRQV VXILFLHQWV VHJRQV HOV
UHTXHULPHQWVWqFQLFVGHOD*HQHUDOLWDW

$WqVTXHHOVRODUSURSRVDWHVWjTXDOLILFDWGH6LVWHPDG¶(TXLSDPHQWV(TXLSDPHQWGH
UHVHUYD FODX (  FODX SHQVDGD SHU LPSODQWDU HTXLSDPHQWV QR SUHYLVWRV HQ OD
SODQLILFDFLy GHO 3280 HV UHTXHUHL[ OD FRQFUHFLy GHO WLSXV G¶HTXLSDPHQW SHU D OD
LPSODQWDFLyGHO¶~VSUHWqVG¶HQWUHHOVSUHYLVWRVSHOSODQHMDPHQW

eV DL[t TXq SHU FRQFUHWDU HO GHVWt HVSHFtILF G¶DTXHVW HTXLSDPHQW FRP D 3DUF GH
%RPEHUVV¶HVFDXUHGDFWDUHOSUHVHQW3OD(VSHFLDO8UEDQtVWLF

4XDQWDODWUDPLWDFLyGHOSUHVHQWGRFXPHQWHOGHMXOLROGHOD-XQWDGH*RYHUQ
/RFDO GH O¶DMXQWDPHQW GH 0DQUHVD SUHQ O¶DFRUG SHU DSURYDU LQLFLDOPHQW HO ³3OD
(VSHFLDO 8UEDQtVWLF (TXLSDPHQW GHO 3DUF GH %RPEHUV D %XIDOYHQW´ L GXUDQW HO
SHUtRGH G¶H[SRVLFLy DO S~EOLF HO  GH MXOLRO GH  HV YDQ VROāOLFLWDU LQIRUPHV
G¶DLJHVGHERPEHUVLGHPRELOLWDWUHEXWVGHIRUPDSURJUHVVLYD

(Q UHODFLy D ERPEHUV HO  GH VHWHPEUH GH  HV YD UHEUH LQIRUPH IDYRUDEOH
HPqVSHUOD5HJLyG¶(PHUJqQFLHV&HQWUH

5HVSHFWH O¶LQIRUPH G¶DLJHV HO  GH VHWHPEUH GH  HV YD UHEUH LQIRUPH
IDYRUDEOHGHO¶$JqQFLDFDWDODQDGHO¶DLJXDVHQVHHIHFWHVVLJQLILFDWLXVVREUHHOYHFWRU
DLJXD DPE DOJXQHV FRQVLGHUDFLRQV TXH IDQ UHIHUqQFLD H[FOXVLYDPHQW DO IXWXU
GHVHQYROXSDPHQW GHO SURMHFWH G¶LPSODQWDFLy GHO SDUF GH ERPEHUV UHIOHFWLGHV D
FRQWLQXDFLy

 5HVSHFWHO¶DEDVWDPHQWG¶DLJXD
“en el projecte definitiu d’implantació del centre de bombers, caldrà definir la
demanda d’aigua derivada del desenvolupament del centre i manifestar de quina
manera està previst cobrir aquesta demanda, si mitjançant la xarxa d’abastament
municipal o mitjançant captacions pròpies.”
“caldrà obtenir per part de l’administració responsable del servei d’abastament al
municipi o bé de l’empresa concessionària d’aquest, d’un certificat que conforme
aquesta xarxa garanteix el futur volum d’aigua (m3/any) que demandarà el nou
centre. En el cas d’usar fonts pròpies caldrà acreditar el títol concessional o
d’aprofitament d’aigües”
“Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els
projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En
aquest sentit, caldrà que aquests projectes compleixin el que estableix
l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputació de Barcelona”
“que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de
clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la
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potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs
de prescripcions tècniques municipals”

 5HVSHFWHDOVDQHMDPHQW
“En la parcelāla objecte d’urbanització i de pla especial, caldrà instalālar una xarxa
de tipus separativa (pluvials i residuals)”


3HOTXHIDDODPRELOLWDWHOGHVHWHPEUHGHHVYDUHEUHLQIRUPHGHO¶$XWRULWDW
GHO 7UDQVSRUW 0HWURSROLWj $70  RQ HV YD FRQVLGHUDUQHFHVVDUL TXHHO3ODHVSHFLDO
DQpV DFRPSDQ\DW GHO FRUUHVSRQHQW (VWXGL G¶DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD
($0*  DPE LQIRUPDFLy DFWXDOLW]DGD L TXH UHFXOOL HOV SULQFLSLV L UHTXHULPHQWV TXH
HPDQHQ GH OD /OHL GH 0RELOLWDW FRP GHO Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada DL[t FRP O¶DFFHVVLELOLWDW
GHOV YLDQDQWV OHV FRQGLFLRQV SHU D OD FLUFXODFLy GH FLFOLVWHV HO QRPEUH GH SODFHV
G¶DSDUFDPHQW GH ELFLFOHWHV R OHV UHVHUYHV GH SXQWV GH UHFjUUHJD SHU D YHKLFOH
HOqFWULFHQWUHG¶DOWUHV

(OGHGHVHPEUHHVSURFHGHL[DXQDQRYDDSURYDFLyLQLFLDOGHO3ODHVSHFLDOSHUWDO
G¶H[SRVDUS~EOLFDPHQWHOGRFXPHQWDPEO¶HVWXGLG¶DYDOXDFLyGHODPRELOLWDWJHQHUDGD

(OGHIHEUHUGHHVYDUHEUHLQIRUPHIDYRUDEOHGHO¶$70FRQVLGHUDQWTXHHOPla
Especial Equipament de Bombers a Bufalvent (Manresa), compta amb els elements
necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible 1R REVWDQW DL[z V¶HVWDEOHL[HQ
FRQGLFLRQV TXH HV FRQVLGHUD TXH V¶KDXUDQ GH WHQLU HQ FRPSWH HQ OD UHGDFFLy GHOV
FRUUHVSRQHQWVSURMHFWHVFRQVWUXFWLXVUHIOHFWLGHVDFRQWLQXDFLy

 No s’accepta el repartiment modal proposat. Tenint en compte l’àmbit perifèric del
sector es considera que probablement la mobilitat que generarà aquest sector comptarà
amb una major dependència de l’ús del vehicle privat en detriment de la mobilitat no
motoritzada.
 Cal descriure l’oferta de transport públic que dona servei al sector (línies interurbanes) i
aportar informació referent a la demanda actual.
 Cal analitzar el trànsit actual en els itineraris d’accés i sortida al sector i determinar el
nivell de servei de la vialitat futura tenint en compte la nova mobilitat en vehicle privat
(escenari més desfavorable).
 Previ al desenvolupament del sector cal que es faci la rotonda i el carril bici a la
carretera del Pont de Vilomara. També es necessari que el sector incorpori les mesures
correctores descrites a l’apartat 10 d’aquest informe.
 Cal connectar el sector amb el carril bici previst a la carretera del Pont de
Vilomara.
 Cal adaptar els guals i l’itinerari d’accés a les parades de bus properes.
 Cal utilitzar indicadors de gènere quantitatius i qualitatius, que permetin l'estudi de la
mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i transport
públic


(QUHODFLyDDTXHVWHVSUHVFULSFLRQVHVFRQVLGHUDHOVHJHQW

3HO TXH ID DO UHSDUWLPHQW PRGDO OD PLOORUD GH OD GHVFULSFLy GHO WUDQVSRUW S~EOLF
O¶DQjOLVLGHOVLWLQHUDULVLHOQLYHOOGHVHUYHLGHODPRELOLWDWGHOYHKLFOHSULYDWDL[tFRPGH
OD LQWURGXFFLy G¶LQGLFDGRUV GH JqQHUH V¶KD HVWLPDW UHYLVDU HO GRFXPHQW GH O¶($0*
SHULQFORXUHOHVUHFRPDQDFLRQVTXHHVSURSRVHQ

4XDQW D OD SUHVFULSFLy SODQWHMDGD VREUH HO GHVHQYROXSDPHQW GH OD URWRQGD VREUH OD
& L HO FDUULO ELFL TXH O¶KD GH FUHXDU QR HV FRQVLGHUD DGLHQW OOLJDU XQD REOLJDFLy
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G¶DTXHVWD HQYHUJDGXUD DO SURMHFWH G¶LPSODQWDFLy GH O¶HTXLSDPHQW SHOV PRWLXV
VHJHQWV

(Q SULPHU OORF V¶REVHUYD XQD LPSUHFLVLy SHU SDUW GH O¶LQIRUPH GH O¶$70 HQ OD
FRQVLGHUDFLy XUEDQtVWLFD GHOV WHUUHQ\V REMHFWH GHO 3OD HVSHFLDO HQ HO VHQWLW TXH
DTXHVWV QR IRUPHQ SDUW GH FDS VHFWRU QL WDPSRF OD ILQFD SRW pVVHU FRQVLGHUDGD XQ
VHFWRUGHSODQHMDPHQWSHUVLPDWHL[DWDOLFRPHVPHQFLRQDUHSHWLGDPHQWDO¶LQIRUPH

&DO WHQLU HQ FRPSWH TXH HO SUHVHQW 3OD HVSHFLDO Wp FRP D REMHFWLX ~QLFDPHQW
O¶DVVLJQDFLyGHO¶~VGHILQLWLXDTXHHVGHVWLQDUjXQVzOXUEjFRQVROLGDWLMDTXDOLILFDWGH
VLVWHPDG¶HTXLSDPHQWVSHOYLJHQW32803HUWDQWHOVWHUUHQ\VTXHIRUPHQSDUWGHO
3ODHVSHFLDOHVFRQILJXUHQFRPXQVRODUVHQVHDIHFWDFLRQVQLFjUUHJXHVSHQGHQWVL
TXHHQFDSFDVHO3ODHVSHFLDOSODQWHMDXQDWUDQVIRUPDFLyTXHGHULYLHQREOLJDFLRQV
XUEDQtVWLTXHV


(Q DTXHVW VHQWLW QR HV SRGHQ DWULEXLU FjUUHJXHV G¶XUEDQLW]DFLy R WUDQVIRUPDFLy GH
VLVWHPHVDXQDILQFDXUEDQDFRQVROLGDGDWDOLFRPVXJJHUHL[O¶LQIRUPHGHO¶$70DPE
O¶REOLJDWRULHWDW GH FRQQHFWDU HO SROtJRQ GH %XIDOYHQW D WUDYpV GH OD SURYLVLy G¶XQD
URWRQGD VREUH OD & L HQ FRQVHTqQFLD OD LPSRVLFLy GH OHV REUHV G¶XUEDQLW]DFLy
QHFHVVjULHVSHUODVHYDH[HFXFLy

0pVHQOOjODWUDQVIRUPDFLyGHOD&HQXQDDYLQJXGDXUEDQDFRQGLFLyQHFHVVjULD
SHU SRGHU VLWXDU XQD URWRQGD VREUH DTXHVWD YLD QR GHSqQ QL GH O¶DMXQWDPHQW QL GH
O¶HTXLSDPHQW FRP WDPSRF HQ GHSqQ FDS GH OHV ILQTXHV VLWXDGHV DO SROtJRQ GH
%XIDOYHQW GH PDQHUD LQGLYLGXDO VLQy TXH HV WUDFWD G¶XQD FRPSHWqQFLD GH OD
*HQHUDOLWDW L HQ WRW FDV HV WUDFWDULD G¶XQD WUDQVIRUPDFLy TXH HVFDSD GH OHV
GHWHUPLQDFLRQVGHOSUHVHQW3ODHVSHFLDOLTXHFDOGULDHVWXGLDUGHIRUPDLQGHSHQGHQW

3HU WRW DL[z QR HV FRQVLGHUD TXH HQ OD UHGDFFLy GHO SURMHFWH FRQVWUXFWLX GH
O¶HTXLSDPHQW V¶KDJL GH WHQLU HQ FRPSWH OD FRQVWUXFFLy GH OD URWRQGD D OD & QL
WDPSRF OD SUHVFULSFLy G¶H[HFXWDU HO FDUULO ELFL SUHYLVW D OD FDUUHWHUD GHO 3RQW GH
9LORPDUD DWqV TXH DTXHVW SURMHFWH HV GXUj D WHUPH GH IRUPD FRRUGLQDGD TXDQ OHV
FRQGLFLRQV SHU OHV TXH HV SODQWHMD HO FDUULO ELFL VLJXLQ OHV DGHTXDGHV SHU OD VHYD
LPSODQWDFLy(QWUHWDQWO¶LWLQHUDULSHUELFLFOHWHVHVGXUjDWHUPHDWUDYpVGHODSDVVHUD
SURMHFWDGD SHU YLDQDQWV L ELFLFOHWHV VREUH OD & D O¶DOoDGD GH OD FDUUHWHUD GH %9
LTXHHVSUHYHXH[HFXWDUDOOODUJGHO¶DQ\

)LQDOPHQWFDOHVPHQWDUTXHODQRUPDWLYDSDUWLFXODUGHOSUHVHQWGRFXPHQWMDSUHYHX
TXH SHO GHVHQYROXSDPHQW GHO SURMHFWH FRQVWUXFWLX VRWPqV D VROāOLFLWXG GH OOLFqQFLD
V¶KDJL GH UHGDFWDU XQ HVWXGL GH PRELOLWDW TXH UHFXOOL OHV FRQVLGHUDFLRQV QHFHVVjULHV
HQ PDWqULD GH PRELOLWDW DL[t FRP OHV PHVXUHV FRUUHFWRUHV TXH SHO IXQFLRQDPHQW L
O¶DIHFWDFLyDODPRELOLWDWFDOJXLLPSODQWDU

$L[tGRQFVHOSUHVHQWGRFXPHQWUHVSHFWHGHO¶DSURYDFLyLQLFLDOWRUQDDLQFORXUHFRP
DDQQH[O¶($0*DPEODLQFRUSRUDFLyGHOHVFRQGLFLRQVHVPHQDEOHVSURSRVDGHVSHU
O¶LQIRUPHGHO¶$70DL[tFRPOHVPRGLILFDFLRQVQHFHVVjULHVDO¶DSDUWDW4. Mesures per
l’assoliment d’una mobilitat sostenible, HQ FRQFRUGDQoD DOV FDQYLV UHDOLW]DWV D
O¶($0*
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 0DUFOHJDOLXUEDQtVWLF

$TXHVW 3OD (VSHFLDO 8UEDQtVWLF HV UHGDFWD HQ FRQIRUPLWDW DPE OD OHJLVODFLy YLJHQW L
FRQFUHWDPHQWDPE

x 7H[W UHIyV GH OD /OHL G¶XUEDQLVPH FRQVROLGDW DPE OHV PRGLILFDFLRQV
LQWURGXwGHVSHUOD/OHLGHGHIHEUHUGHPRGLILFDFLyGHO7H[WUHIyV
GH OD /OHL G¶XUEDQLVPH DSURYDW SHO '/  GH  G¶DJRVW  L SHU OD /OHL
GHGHMXOLROGHPHVXUHVILVFDOVLILQDQFHUHV

x 'HFUHW  GH  GH MXOLRO SHO TXDO V¶DSURYD HO 5HJODPHQW GH OD /OHL
G¶XUEDQLVPH 5/8& 

x 'HFUHW  GH  GH PDLJ SHO TXDO V DSURYD HO 5HJODPHQW VREUH
SURWHFFLyGHODOHJDOLWDWXUEDQtVWLFD

x (O 7H[W UHIyV GHO 3OD G¶RUGHQDFLy XUEDQtVWLFD PXQLFLSDO DSURYDW SHO 3OH GH
O¶$MXQWDPHQWGH0DQUHVDHOGHVHWHPEUHGHLGHOTXDOVH QYDGRQDU
FRQIRUPLWDW SHU UHVROXFLy GHO 'LUHFWRU *HQHUDO G¶2UGHQDFLy G¶8UEDQLVPH L
7HUULWRULHOGHVHWHPEUHGHLTXHYDHQWUDUHQYLJRUDSDUWLUGHODVHYD
SXEOLFDFLyDO'2*&HOG RFWXEUHGH

x 'HFUHW  GH  GH VHWHPEUH GH 5HJXODFLy GHOV (VWXGLV G¶DYDOXDFLy
GHODPRELOLWDWJHQHUDGD


 3URPRWRU

/DLQLFLDWLYDGHODUHGDFFLyGHOSUHVHQW3OD(VSHFLDOpVGHO¶$MXQWDPHQWGH0DQUHVD


 ¬PELWGHO3ODHVSHFLDO

/¶jPELW REMHFWH GHO SUHVHQW 3OD (VSHFLDO 8UEDQtVWLF VLWXDW DO SROtJRQ LQGXVWULDO GH
%XIDOYHQW FRPSUqQ OHV SDUFHOāOHV WLWXODULWDW GH O¶$MXQWDPHQW GH 0DQUHVD
FRUUHVSRQHQWV DOV Q~PHURV % L XQD SRUFLy GH OD ILQFD  GHO FDUUHU G¶(GLVRQ
/¶jPELWTXHGDFRQFUHWDWDOSOjQROG¶LQIRUPDFLy¬PELWLWRSRJUDILD

/DVXSHUItFLHJUjILFDWRWDOGHO¶jPELWG¶DFWXDFLyGHOSUHVHQW3(pVGHPL
FRPSUqQOHVILQTXHVVHJHQWV

5HIHUqQFLDFDGDVWUDOGHODSDUFHOāOD(GLVRQ%
'**
&RRUGHQDGHV870

,OOD3RO

3DUFHOāOD

6XSHUItFLHWRWDO
P


5HIHUqQFLDFDGDVWUDOGHODSDUFHOāOD(GLVRQ '**
&RRUGHQDGHV870

,OOD3RO

3DUFHOāOD

6XSHUItFLHWRWDO
P
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7DO L FRP HV PRVWUD D OD LPDWJH VHJHQW GHJXW D XQ GHVDMXVW HQWUH HO SODQHMDPHQW
YLJHQW L HO FDGDVWUH HO VzO GHVWLQDW D HTXLSDPHQW GH UHVHUYD FODX (  VLWXDW D OD

ILQFD(GLVRQ%FRPSOHWDODVHYDVXSHUItFLHDPEXQDSHWLWDIUDQMDGHP GHOD
ILQFD(GLVRQ



Finques compreses dins de l’àmbit del Pla Especial segons cadastre





 3ODQHMDPHQWYLJHQW

$TXHVW 3OD (VSHFLDO 8UEDQtVWLF V¶HPSDUD HQ OD QRUPDWLYD XUEDQtVWLFD YLJHQW HQ
DTXHVW FDV HQ HO 3OD G¶2UGHQDFLy 8UEDQtVWLFD 0XQLFLSDO GH 0DQUHVD 3280 
DSURYDW HO  GH VHWHPEUH GH  HOTXDOVH¶QYDGRQDUFRQIRUPLWDWSHUUHVROXFLy
GHO'LUHFWRU*HQHUDOG¶2UGHQDFLyG¶8UEDQLVPHL7HUULWRULHOGHVHWHPEUHGHL
SXEOLFLWDWDO'2*&HOG¶RFWXEUHGH




POUM vigent, amb la finca qualificada de Sistema d’equipament de reserva (clau E.13)


/HV TXDOLILFDFLRQV GHO VzO GHOV WHUUHQ\V REMHFWH GHO3OD(VSHFLDOVHJRQVHVWDEOHL[HO
3280LHVGHILQHL[HQDO¶DUWLFOH147.Tipus d’equipamentsVyQOHVVHJHQWV
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x 6LVWHPDG¶HTXLSDPHQWGHUHVHUYD FODX( 
Conjunt de sòl disponible per a la implantació d’equipaments de qualsevol tipus.

'¶DFRUGDPEO¶DUWLFOH150. Condicions d’ordenació i edificacióO¶HGLILFDELOLWDWEUXWDGH
OD FODX ( Equipament de reserva pV GH PVWPV DPE XQD RFXSDFLy GHO



 (VWDWDFWXDO

(O VRODU TXDOLILFDW G¶HTXLSDPHQW GH UHVHUYD FODX (  FRUUHVSRQHQW D OD SDUFHOāOD
(GLVRQ%LXQDIUDQMDGHODSDUFHOāOD(GLVRQGLVSRVDG¶XQDVXSHUItFLHWRWDOGH
P(OVVzOVOLPLWHQDOQRUGDPEXQDILQFDSULYDGDDO¶RHVWDPEHVSDLOOLXUH
TXDOLILFDW FRP Sistema d’espais lliures. Parc paisatgístic de Balços i costers FODX
'F  L DO VXG DPE XQ HTXLSDPHQW HGXFDWLX ± OODU G¶LQIDQWV %UHVVROYHQW (O IURQW
SULQFLSDO HV VLWXD D O¶HVW DO FDUUHU G¶(GLVRQ (O VRODU HV WURED VHQVH HGLILFDU L QR
GLVSRVD GH FDS WDQFDPHQW (V WUDFWD G¶XQV WHUUHQ\V HUPV TXH HQFDUD FRQVHUYHQ
O¶HVWDW RULJLQDUL GHO VzO DPE XQD WRSRJUDILD VXDX L XQ GHVQLYHOO PpV PDUFDW FDS DO
IRQVGHODSDUFHOāOD

3HOTXHIDDO¶HVSDLGHYRUHUDGHOFDUUHUG¶(GLVRQWpXQDPSOHGHPHWUHVDPE
XQD IUDQMD FHQWUDO SDYLPHQWDGD GH  PHWUHV G¶DPSOH VLWXDGD HQWUH GXHV IUDQJHV
VHQVH SDYLPHQWDU D EDQGD L EDQGD (O VzO VHQVH SDYLPHQWDU GH OD EDQGD PpV
SURSHUD D OD FDOoDGD HV FRQILJXUD FRP D HVFRFHOO FRUUHJXW L DOORWMD XQD SODQWDFLy
G¶DUEUDW G¶DOLQHDFLy DPE DUEUHV GH O¶HVSqFLH Platanus x hispànica VLWXDWV FDGD 
PHWUHVPHQWUHTXHODIUDQMDDWRFDUGHOOtPLWGHSDUFHOāODHVPDWHULDOLW]DHQIRUPDGH
SDUWHUUH FRQWLQX SHUPHDEOH D O¶DLJXD GH SOXMD /D YRUHUD SUHVHQWD XQ JXDO GH 
PHWUHVG¶DPSODGDDODEDQGDHVTXHUUDGHOIURQWGHODILQFD

$FWXDOPHQW D OD ILQFD V¶KL REVHUYD OD SUHVqQFLD GH YHKLFOHV TXH XWLOLW]HQ HO VRODU D
PRGHG¶DSDUFDPHQW


 0(025,$-867,),&$7,9$

 0DUFOHJDOSURFHGqQFLDGHODUHGDFFLyGHO3ODHVSHFLDO

(O 'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G DJRVW SHO TXDO V DSURYD HO 7H[W UHIyV GH OD
/OHL G XUEDQLVPH HVWDEOHL[ HOV VXSzVLWV SHU D OD UHGDFFLy GHOV SODQV HVSHFLDOV
XUEDQtVWLFVLHQGHWHUPLQDOHVHVSHFLILFLWDWV&RQFUHWDPHQWO DUWLFOHPRGLILFDWSHU
OD/OHLGHGHIHEUHUGHPRGLILFDFLyGHOWH[WUHIyVGHOD/OHLG XUEDQLVPH
DSURYDWSHO'HFUHWOHJLVODWLXGHOG DJRVWHVWDEOHL[

$UWLFOH3ODQVHVSHFLDOVXUEDQtVWLFVGHGHVHQYROXSDPHQW
 (Q GHVHQYROXSDPHQW GH OHV SUHYLVLRQV GHO SODQHMDPHQW WHUULWRULDO R GHO SODQHMDPHQW
XUEDQtVWLF JHQHUDO HV SRGHQ DSURYDU SODQV HVSHFLDOV XUEDQtVWLFV VL VyQ QHFHVVDULV SHU D
DVVROLUOHVILQDOLWDWVVHJHQWV

>@

G (OGHVHQYROXSDPHQWGHOVLVWHPDXUEDQtVWLFG¶HTXLSDPHQWVFRPXQLWDULV6LHOSODQHMDPHQW
XUEDQtVWLF JHQHUDO QR KR ID SRGHQ FRQFUHWDU O¶~V GH O¶HTXLSDPHQW FRPXQLWDUL L OD WLWXODULWDW
S~EOLFDRSULYDGD

>@
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 (OV SODQV HVSHFLDOV XUEDQtVWLFV GH GHVHQYROXSDPHQW QR SUHYLVWRV H[SUHVVDPHQW HQ HO
SODQHMDPHQWWHUULWRULDORHQHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFJHQHUDOQRSRGHQVXEVWLWXLUHQFDSFDV
HOSODG¶RUGHQDFLyXUEDQtVWLFDPXQLFLSDOHQODVHYDIXQFLyG¶RUGHQDFLyLQWHJUDOGHOWHUULWRUL
SHU OD TXDO FRVD QR SRGHQ DOWHUDU OD FODVVLILFDFLy GHO VzO QL SRGHQ PRGLILFDU HOV HOHPHQWV
IRQDPHQWDOVGHO¶HVWUXFWXUDJHQHUDOGHILQLWVSHUDTXHVWSODQHMDPHQWHQFDQYLSRGHQDOWHUDU
DOWUHV GHWHUPLQDFLRQV GHO SODQHMDPHQW XUEDQtVWLFJHQHUDOLHVWDEOLUOHVOLPLWDFLRQVG¶~VTXH
VLJXLQQHFHVVjULHVSHUDDVVROLUODILQDOLWDWTXHHOVMXVWLILFD


' DOWUDEDQGDODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDGHO3280UHFXOOODSRVVLELOLWDWGHFDQYLDUO ~V
GHOV HTXLSDPHQWV DVVLJQDWV SHO 3OD G DFRUG DPE HOV VXSzVLWV UHFROOLWV DO SXQW  GH
O DUWLFOH

$UWLFOH5HJXODFLyGHOVXVRVHQHOVVLVWHPHVG¶HTXLSDPHQWV
>@

/DPRGLILFDFLyGHO¶~VHQHOVVzOVTXDOLILFDWVGHVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWVUHTXHULUjODSUqYLD
DSURYDFLyG¶XQSODHVSHFLDOXUEDQtVWLFG¶LQLFLDWLYDPXQLFLSDO

>@

 $OV HTXLSDPHQWV GH UHVHUYD (  HOV XVRV SUHYLVWRV HQ FRUUHVSRQHQ DOV XVRV
SURYLVLRQDOVDGPHVRVPHQWUHQRWLQJXLQ~VDVVLJQDW/DFRQFUHFLyLGLVWULEXFLyGHOVXVRVHV
UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW XQ SOD HVSHFLDO XUEDQtVWLF G¶LQLFLDWLYD PXQLFLSDO L V¶DGHTXDUj D OHV
FDWHJRULHVHVWDEOHUWHVSHOVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWVGHILQLWSHO3280



 3URSRVWDGHO3ODHVSHFLDO

3HU WDO GH FRQFUHWDU HO GHVWt FRQFUHW GHOV WHUUHQ\V TXDOLILFDWV G¶(TXLSDPHQW GH
UHVHUYD FODX (  VLWXDW DO FDUUHU G¶(GLVRQ %  L DPE OD ILQDOLWDW GH SRVVLELOLWDU OD
QRYD LPSODQWDFLy GHO 3DUF GH %RPEHUV HO SUHVHQW 3OD (VSHFLDO 8UEDQtVWLF SURSRVD
DVVLJQDUDO¶HTXLSDPHQWHOVWLSXVVHJHQWVPLWMDQoDQWXQDGREOHTXDOLILFDFLy

x (TXLSDPHQW $GPLQLVWUDWLX DPE QRYD VXEFODX HVSHFtILFD HTXLSDPHQW
$GPLQLVWUDWLXBombersa Bufalvent FODX(D 

x (TXLSDPHQW$PELHQWDOLGHOOHXUH FODX( 

'¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH 150. Condicions d’ordenació i edificació GHO 3280
O¶HGLILFDELOLWDW EUXWD GH OD FODX ( $GPLQLVWUDWLX pV GH PVWPV DPE XQD
RFXSDFLy GHO  PHQWUH TXH O¶HGLILFDELOLWDW EUXWD GH OD FODX ( $PELHQWDO L GHO
OOHXUHpVGHPVWPVDPEXQDRFXSDFLyGHO(OWLSXVG¶RUGHQDFLyVHUjHO
GH9ROXPHWULD(VSHFtILFD

7DQPDWHL[ VHJRQV O¶DUWLFOH 51. Qualificació del sòl,  SXQW E O¶RUGHQDFLy UHVXOWDQW
FRUUHVSRQGUjDODVXPDGHOVXVRVGHOHVGLIHUHQWVFODXVLDO¶HGLILFDELOLWDWLRFXSDFLy
PpVDOWHV$L[tHVWLQGUjHQFRPSWHOHVFRQGLFLRQVG¶RUGHQDFLyLHGLILFDFLyPpVDOWHV
TXHHQDTXHVWFDVFRUUHVSRQDOHVGHWHUPLQDGHVDODFODX($GPLQLVWUDWLX


 -XVWLILFDFLyGHODSURSRVWD

7HQLQWHQFRPSWHO¶~VDTXqHVYROGHVWLQDUO¶HTXLSDPHQWVLWXDWDOFDUUHUG¶(GLVRQ%
FRP D 3DUF GH %RPEHUV HV SURSRVD GHILQLU O¶HTXLSDPHQW DPE OD FODX (
(TXLSDPHQW $GPLQLVWUDWLX TXH SUHYHX LQVWDOāODFLRQV GHVWLQDGHV D DFROOLU HOV VHUYHLV
S~EOLFV G¶DGPLQLVWUDFLy L VHJXUHWDW TXH VHJRQV O¶DUWLFOH 389. Classificació segons la
seva funció urbanística. Usos específics FRQWHPSOD DTXHOOHV DFWLYLWDWV GH SUHVWDFLy
GHVHUYHLVRQV¶KLLQFORXODGHERPEHUV
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E.06 Administratiu
Comprèn el conjunt d’instalālacions i edificis destinats a acollir els serveis públics
d’administració i seguretat.

3HU SRUWDU D WHUPH XQD UHJXODFLy GH O¶RUGHQDFLy HVSHFtILFDSHU DODLPSODQWDFLyGHO
3DUF GH %RPEHUV HV SURSRVD OD FUHDFLy G¶XQD VXEFODX SHU OD TXDO FRVD DTXHVW 3(
GHILQHL[ OD FODX (D FRP D (TXLSDPHQW $GPLQLVWUDWLX Bombers a Bufalvent $
DTXHVWD VXEFODX VH OL UHODFLRQD XQD QRUPDWLYD HVSHFtILFD SHU D OD LPSODQWDFLy GHO
3DUFGH%RPEHUVFRPSOHPHQWDULDDOHVGHWHUPLQDFLRQVGHODQRUPDWLYDGHO3280
SHUDOVLVWHPDG¶HTXLSDPHQWV((TXLSDPHQW$GPLQLVWUDWLX

7DQPDWHL[ GRQDGHV OHV JUDQV GLPHQVLRQV GHO VRODU GH O¶HTXLSDPHQW L DWHVHV OHV
QHFHVVLWDWV GHO SURJUDPD IXQFLRQDO GHO 3DUF GH %RPEHUV SURSRVDW GHO TXDO HQFDUD
QRVHQ¶KDGHILQLWHOSURMHFWHG¶LPSODQWDFLyGHILQLWLXHVFRQWHPSODODSRVVLELOLWDWTXHHO
PDWHL[ QR QHFHVVLWL RFXSDU OD WRWDOLWDW GHOV WHUUHQ\V GH OD SHoD TXDOLILFDGD
G¶HTXLSDPHQW $L[t GRQFV HV SURSRVD TXDOLILFDU O¶HTXLSDPHQW DPE XQD VHJRQD FODX
FRPSDWLEOHDPEODSUHVHQFLDGHOVHVSDLVOOLXUHVVLWXDWVDODSDUWSRVWHULRUGHODILQFD
HQDTXHVWFDVDPEODFODX((TXLSDPHQWV$PELHQWDOVLGHOOHXUH

E.08 Ambientals i de lleure
Comprèn el conjunt d’instalālacions i edificis destinats a la pràctica d’activitats relacionades
amb el gaudi, el coneixement i el respecte de l’entorn natural.


/¶DVVLJQDFLyG¶DTXHVWVWLSXVG¶HTXLSDPHQWDOVWHUUHQ\VHQTHVWLyHVGXXDWHUPHHQ
FRKHUqQFLDDPEHOUqJLPG¶XVRVDGPHVRVSUHYLVWDO¶DUW397.Regulació del usos en
els sistemes d’equipamentsGHODQRUPDWLYDGHO3280TXHpVHOVHJHQW
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Z>/'/M^
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^Zs/^dE/^/D/D/Ed>^
^Zs/^Wj>/^;ƐĞŐƵƌĞƚĂƚͲĐŽƌƌĞƵƐͿ
/E^d>ͼ>/KE^Z/KKDhE//M
/E^d>ͼ>/KE^^K>Z^

ƷƐĂĚŵğƐ

ϭ ƷƐĂĚŵğƐĂŵďĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
ƷƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ

ϭ ƷƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂŵďĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ



4. limitat a les oficines i serveis al servei de l'administració pública



Article 389. Classificació segons la seva funció urbanística. Usos específics
Els usos específics són els que el POUM estableix genèricament per a les zones i sistemes
en què es divideix el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, concretant de forma detallada
el contingut de cadascun d’ells. Els usos específics són:
[...]
33. Serveis públics
Comprèn les activitats destinades a la prestació de serveis públics, bombers, policia,
correus, protecció civil.
[...]
42. Lleure
Comprèn les activitats d'esbarjo, esplai o repòs que es desenvolupen en espais a l'aire
lliure.
43. Ecològic i paisatgístic
Comprèn les activitats destinades a la protecció, gaudi i divulgació dels valors ecològics i
paisatgístics d’aquells espais oberts que el planejament protegeix pels seus valors
ambientals.
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$TXHVWD GREOH TXDOLILFDFLy KD GH SHUPHWUH IHU XQ PLOORU DSURILWDPHQW G¶DTXHVW VzO
S~EOLF GH PDQHUD TXH SHUPHWULD XWLOLW]DU DTXHOOV WHUUHQ\V QR RFXSDWV SHO 3DUF GH
ERPEHUVDPEDOWUHVILQDOLWDWVUHODFLRQDGHVDPEODFODX(SUHIHUHQWPHQWGHUHODFLy
SDLVDWJtVWLFDLIXQFLRQDODPEHOVHVSDLVOOLXUHVVLWXDWVDO¶RHVWGHOVRODU

3HUWDQWO¶DFWXDOHTXLSDPHQWGHUHVHUYD FODX( HVFRQFUHWDDWUDYpVG¶DTXHVW3OD
(VSHFLDODPEXQDGREOHFODXFRPDHTXLSDPHQWDGPLQLVWUDWLXBombers a BufalventL
FRPDHTXLSDPHQWDPELHQWDOLGHOOHXUH FODX(D( 


 1250(685%$1Ë67,48(6

$UWLFOH2EMHFWHGHODQRUPDWLYD

(O SUHVHQW 3OD (VSHFLDO GHILQHL[ XQD QRYD VXEFODX SHU UHJXODU OD LPSODQWDFLy GH
O¶HTXLSDPHQW$GPLQLVWUDWLXGH%RPEHUVD%XIDOYHQW FODX(D 

/HVSUHVHQWV1RUPHV8UEDQtVWLTXHVGHILQHL[HQOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVLHVSHFtILTXHV
G¶DTXHVWDVXEFODX

$UWLFOH&RQGLFLRQVJHQHUDOVGHODVXEFODX(D$GPLQLVWUDWLXGH%RPEHUVD
%XIDOYHQW

$PE FDUjFWHU JHQHUDO VyQ G¶DSOLFDFLy HOV SDUjPHWUHV UHJXODGRUV GHO VLVWHPD
G¶HTXLSDPHQW $GPLQLVWUDWLX FODX (  GHO 3280 GH 0DQUHVD VHJRQV OHV
GHILQLFLRQVGHO¶DUWLFOH147. Tipus d’equipamentsLG¶DFRUGDPEHOVXVRVGHWHUPLQDWV
DO¶DUWLFOH397. Regulació dels usos en els sistemes d’equipaments, LHQJHQHUDOSHUOD
UHVWDGHGHWHUPLQDFLRQVGHOPDWHL[3280

$UWLFOH  &RQGLFLRQV HVSHFtILTXHV GH OD VXEFODX (D $GPLQLVWUDWLX GH
%RPEHUVD%XIDOYHQW

 (O SURMHFWH GHO 3DUF GH %RPEHUV KDXUj GH MXVWLILFDU OD FRPSDWLELOLWDW GH OD VHYD
LPSODQWDFLyHQUHODFLyDODSUHVqQFLDGHODOODUG¶LQIDQWV%UHVVROYHQWLGHODUHVWD
GH O¶HQWRUQ GH OD ILQFD $L[z LQFORX WDQW O¶HGLILFDFLy SULQFLSDO FRP HOV HVSDLV
IXQFLRQDOV L WRWV DTXHOOV HOHPHQWV DX[LOLDUV QHFHVVDULV SHU DO IXQFLRQDPHQW GH
O¶HTXLSDPHQW

 /DSURSRVWDSURMHFWXDOGHO¶HTXLSDPHQWIDUjHVSHFLDODWHQFLyD

x/DTXDOLWDWDUTXLWHFWzQLFDGHOSURMHFWH
x/DLQWHJUDFLySDLVDWJtVWLFDDPEOD]RQDG¶HVSDLVOOLXUHV
x/¶LPSDFWHGHOHVYLVXDOVOOXQ\DQHVGHVGHOVXGLO¶RHVWGHO¶jPELW

, HQ JHQHUDO HV FHUFDUDQ OHV PHVXUHV QHFHVVjULHV SHU DVVROLU XQ SURMHFWH DPE
FULWHULV GH VRVWHQLELOLWDW HQ PDWqULD G¶HQHUJLD UDFLRQDOLW]DFLy GH O¶DLJXD L HO FLFOH
GHOVPDWHULDOV

 $PEO¶REMHFWLXGHSUHYHXUHOHVQHFHVVLWDWVVREUHPRELOLWDWGHO¶HVSDLS~EOLFSURSHU
TXH SXJXL JHQHUDU OD LPSODQWDFLy GHO 3DUF GH %RPEHUV HO SURMHFWH VRWPqV D
VROāOLFLWXG GH OOLFqQFLD KDXUj G¶LQFRUSRUDU XQ HVWXGL GH PRELOLWDW TXH SUHYHJL OHV
PHVXUHVLFRQVLGHUDFLRQVQHFHVVjULHVHQPDWqULDGHPRELOLWDWSHUODLPSODQWDFLy
GHO¶HTXLSDPHQW7DQPDWHL[DTXHVWHVWXGLLQFORXUjODGHWHUPLQDFLyGHOHVSODFHV
G¶DSDUFDPHQW WDQW GH YHKLFOH SULYDW FRP GH ELFLFOHWHV L OD UHVWD GH PRGHV GH
WUDQVSRUWDFRQVLGHUDUDL[tFRPODUHVHUYDGHSODFHV305G¶DFRUGDPEOHVUjWLRV
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HVWDEOHUWHV SHO 3280 HO Decret 344/2006 L O¶Ordre VIV/561/2010 (a partir de
gener de 2022 nova Ordre TMA/851/2021).



 0(685(63(5$/¶$662/,0(17'¶81$02%,/,7$76267(1,%/(

/¶DEDVWGHO3OD(VSHFLDOQRHVSODQWHMDREMHFWLXVHQUHODFLyDODPRELOLWDW1RREVWDQW
WRW L TXH HO 3280 MD YD DYDOXDU OD PRELOLWDW JHQHUDGD DPE OD SUHYLVLy G¶XQ
HTXLSDPHQW HQ DTXHVWV WHUUHQ\V G¶DFRUG DPE HO UHTXHULPHQW H[SUHVVDW D O¶LQIRUPH
GH PRELOLWDW GH  GH VHWHPEUH GH  HPqV SHU O¶$XWRULWDW GHO 7UDQVSRUW
0HWURSROLWj V¶KD HQFDUUHJDW XQ QRX (VWXGL G¶DYDOXDFLy GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD
VHJRQV'HFUHWGHGHVHWHPEUHGH5HJXODFLyGHOV(VWXGLVG¶DYDOXDFLy
GH OD PRELOLWDW JHQHUDGD TXLQHV FRQFOXVLRQV V¶LQFRUSRUHQ DO SUHVHQW 3OD HVSHFLDO
MXQWDPHQW DPE OD FRQVLGHUDFLy G¶DTXHOOV SULQFLSLV H[LVWHQWV D OHV QRUPDWLYHV
VHFWRULDOV HQ UHODFLy D O¶DFFHVVLELOLWDW L UHVHUYD GH SODFHV 305 VHJRQV Ordre
VIV/561/2010ROHVUHVHUYHVGHSXQWVGHUHFjUUHJDSHUDYHKLFOHHOqFWULFVHJRQVDOOz
HVWDEOHUWSHOReial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova
ITC BT 52 "Instalālacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega
de vehicles elèctrics,VHQVHSUHMXGLFLGHWRWHVDTXHOOHVQRUPHVTXHVLJXLQG¶DSOLFDFLy

/¶($0*XQFRSHVPHQDWDPEOHVUHFRPDQDFLRQVGHO¶LQIRUPHGHO¶$70FRQFORXHO
VHJHQW
El Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent a Manresa, i amb la finalitat de possibilitar la nova
implantació del Parc de Bombers, assigna als terrenys qualificats d’Equipament de reserva (clau E.13) una
nova doble qualificació, amb nova subclau específica: equipament Administratiu Bombers a Bufalvent (clau
E.6a) i Equipament Ambiental i de lleure (clau E.08)
No es desenvolupa cap nou sector únicament es un canvi de qualificació d’equipaments a equipaments, en
una parcelāla del polígon industrial de Bufalvent que ja es troba consolidat i en funcionament, per tant les
possibles variacions de trànsit i de la mobilitat que pugui causar no son significatives.
S’ha estudiat la mobilitat generada en funció de dos escenaris possibles: escenari 1, on el sostre edificable
considerat es pren en comparació a l’actual parc de Bombers –que concorda amb les previsions
d'equipament que la Generalitat proposa implantar- i la resta de l’àmbit segons índex d’edificabilitat, i
escenari 2 , on el sostre edificable considerat és el màxim establert per l’índex d’edificabilitat per tot l’àmbit.
En l’escenari 1, i en comparació amb la mobilitat ja avaluada pel planejament, no s’incrementen els viatges
generats.
En l’escenari 2, de màxims, s’estudia la mobilitat generada i l’impacte que té sobre les xarxes de mobilitat
existents i previstes pel planejament. Es preveu un increment de viatges generats per aquest àmbit de 2266.
Per aquest escenari 2, es conclou que a nivell de trànsit l’increment que suposa la nova vialitat pot ser
assumit per les xarxes previstes o per les seccions de vial actual, tenint en consideració la situació del trànsit
actual. També s’ha analitzat les previsions a curt, mig i llarg termini contemplades a l’ EAMGP, tenint en
consideració també que es proposa desviar part del trànsit de la C-55 cap a la C-16 per transformar la C-55
en una via de caràcter més urbà, i en tot cas la mobilitat generada pot ser assumida per les vies actuals.
També es conclou que la xarxa de transport públic i colālectiu pot assumir els viatges en hora punta
incrementats, i no es necessària cap modificació d’aquesta xarxa.
En relació a la xarxa no motoritzada, per assolir la correcta comunicació amb la xarxa principal de vianants i
la xarxa ciclable, s’ha recomanat la variació de la secció tipus de les voreres de l’àmbit, per incloure el pas
de bicicletes, i s’ha estimat el cost de les actuacions recomanades a finançar i que es vàlid per ambdós
escenaris.
Independentment de si es dur a terme o no la construcció a futur d’una nova rotonda a la C- 55, l’increment
de trànsit generat previst en el present estudi pot ser assumit sens cap dificultat assolint un nivell de servei
per la via principal de més de nivell D.
El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada dóna compliment al Decret 344/2006, de 19
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, i considera COMPATIBLE la
mobilitat generada com a conseqüència de les determinacions establertes pel Pla especial urbanístic de
bombers a Bufalvent, i segons les recomanacions indicades, amb la mobilitat sostenible actual i la prevista a
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM vigent de Manresa.
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7DQPDWHL[ D OD QRUPDWLYD SDUWLFXODU V¶KD SUHYLVW TXH HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GH
O¶HTXLSDPHQW FRP D 3DUF GH ERPEHUV V¶KDJL GH UHGDFWDU XQ HVWXGL GH PRELOLWDW TXH
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTE D’AQUEST ESTUDI

Aquest Estudi s’engloba dins el marc legal de regulació dels estudis d’Avaluació de la
Mobilitat Generada, decret 344/2006 de 19 de setembre. Segons art. 3.1 d’aquest, els
estudis de mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent, ens els
instruments d’ordenació territorial, entre els que s’inclou els planejament urbanístic derivat i
les seves modificacions, que tinguin per objecte la implantació de nous usos i activitats, com
és el cas del Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent d’ iniciativa de l’ajuntament de
Manresa.
Segons l’art. 2 d’aquest decret els estudi d’avaluació de la mobilitat generada:
·

Avaluen l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova
planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels
serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de
baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.

·

També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per
gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de
participació del promotor o promotora per col·laborar en la solució dels problemes
derivats d’aquesta nova mobilitat generada.

·

L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures
i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en
l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels
mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de
mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

L’estudi ha de permetre garantir una mobilitat sostenible a l’àmbit corresponent segons el
Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent.

1.2. ANTECEDENTS

·

En data 6 de juliol de 2021, l’ajuntament de Manresa va aprovar inicialment del
Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent.

·

En data 13 de setembre de 2021, l’ajuntament de Manresa va rebre informe de
l’Autoritat del Transport Metropolità, on es va considerar necessari que el Pla
especial esmentat vagi acompanyat del corresponent estudi d’avaluació de
mobilitat generada amb informació actualitzada i que reculli els principis i
requeriments que emanen de la Llei de Mobilitat com el decret 344/2066 (art.
3.1.c).

·

En data 15 d’octubre , l’ajuntament de Manresa adjudica a S.A. de Ingeniería
Larix la redacció del present estudi d’avaluació de mobilitat generada.
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1.3. AGENTS

PROMOTOR:

Ajuntament de Manresa
Pl. Major , n .1
08241 Manresa

AUTOR DE L’ESTUDI

S.A. de Ingeniería LARIX
C/ Àngel Guimerà, n.3 2n 1a
CIF: A08436361

1.4. ÀMBIT D’ESTUDI

L’estudi de mobilitat es desenvolupa sobre l’àmbit d’actuació del Pla especial urbanístic de
2
bombers a Bufalvent de Manresa, amb una superfície de 11.332,22 m .

mapa ortofoto amb delimitació àmbit Pla (font: ICC)

1.5. METODOLOGIA

En l’elaboració d’aquest estudi se segueix allò establert pel decret 344/2006, com són les
directrius establertes per elaborar estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a la
planificació (art.4), les dades a considerar per avaluar l’increment de mobilitat generada
referent al planejament urbanístic (art.8) i la documentació que ha de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a figures de planejament urbanístic derivat
(art.13).
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1.6. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT

1.6.1.PLANEJAMENT VIGENT
Les qualificacions del sòl dels terrenys objecte del Pla Especial segons estableix el POUM i
es defineixen a l’article 147. Tipus d’equipaments, són les següents:
·

Sistema d’equipament de reserva (clau E.13)
Conjunt de sòl disponible per a la implantació d’equipaments de qualsevol tipus.

D’acord amb l’article 150. Condicions d’ordenació i edificació, l’edificabilitat bruta de la clau
2
2
E.13 Equipament de reserva, és de 2,00m st/m s, amb una ocupació del 60%.

Qualificació del sòl ( font : POUM Manresa)

El solar qualificat d’equipament de reserva (clau E.13), corresponent a la parcel·la Edison
2
8B i una franja de la parcel·la Edison 16-18, disposa d’una superfície total de 11.332,22 m .
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1.6.2.PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL
Per tal de concretar el destí concret dels terrenys qualificats d’Equipament de reserva (clau
E.13) situat al carrer d’Edison 8B, i amb la finalitat de possibilitar la nova implantació del
Parc de Bombers, el Pla Especial Urbanístic proposa assignar a l’equipament els tipus
següents mitjançant una doble qualificació:
·

Equipament Administratiu amb nova subclau específica: equipament Administratiu
Bombers a Bufalvent (clau E.6a)

·

Equipament Ambiental i de lleure (clau E.08)

D’acord amb l’article 150. Condicions d’ordenació i edificació del POUM de Manresa,
2
2
l’edificabilitat bruta de la clau E.06 Administratiu, és de 2,00m st/m s, amb una ocupació del
50%, mentre que, l’edificabilitat bruta de la clau E.08 Ambiental i del lleure, és de
2
2
0,40m st/m s, amb una ocupació del 30%. El tipus d’ordenació serà el de Volumetria
Específica.
Tanmateix, segons l’article 51. Qualificació del sòl del POUM, punt 5b, l’ordenació resultant
correspondrà a la suma dels usos de les diferents claus i a l’edificabilitat i ocupació més
altes. Així, es tindrà en compte les condicions d’ordenació i edificació més altes, que en
aquest cas correspon a les determinades a la clau E.06 Administratiu.

Qualificació del sòl proposada ( font : Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent )
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2. ANÀLISIS DE LA MOBILITAT ACTUAL

2.1. DADES DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

Segons Pla especial equipament del parc de Bombers a Bufalvent, l’àmbit objecte del
present Pla Especial Urbanístic, situat al polígon industrial de Bufalvent, comprèn les
parcel·les titularitat de l’Ajuntament de Manresa corresponents als números 8B, i una porció
de la finca 16-18 del carrer d’Edison.
2

La superfície gràfica total de l’àmbit d’actuació del present PE és de 11.332,22 m , i
comprèn la finca 1 i una petita porció de la finca 2, que consten amb les següents dades:
1.

Referència cadastral de la parcel·la Edison 8B

3990017-DG0139G

Coordenades UTM:

2.

403888,72 ; 4618914,81

Illa/Pol:

39900

Parcel·la:

17

Superfície total:

10.735,46 m2

Referència cadastral de la parcel·la Edison 16-18 3990010-DG0139G
Coordenades UTM:

403786,27 ; 4618768,56

Illa/Pol:

39900

Parcel·la:

10

Superfície total:

25.749,79 mL8

El sòl destinat a equipament de reserva (clau E.13) situat a la finca Edison 8B, completa la
2
seva superfície amb una petita franja de 591,16 m de la finca Edison 16-18, per un
desajust entre planejament i cadastre.

Parcel·les afectades ( font : sedecatastro.gob.es )
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2.2. ESTAT ACTUAL

Actualment el solar afectat per l’estudi es troba sense edificar i sense tancament.

Vista actual del solar des de la vorera

La topografia és més suau en el límit amb la via pública i presenta un major desnivell a la
part posterior, nord-oest.

Vista actual del solar en el seu límit nord

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA

8/ 40

L’espai de vial destinat a vorera del carrer d’Edison, té un ample de 6,50 metres amb una
franja central pavimentada de 2 metres d’ample situada entre dues franges sense
pavimentar.

Vista actual de a vorera

La part de la vorera no pavimentada propera a la calçada està formada per un escocell
corregut amb arbres de l’espècie Platanus. La franja no pavimentada a tocar del límit de
parcel·la a l’actualitat es troba sense un ús específic, tot i que en els trams de les parcel·les
adjacents aquest espai es materialitza en forma de parterres permeables a l’aigua de pluja.
Actualment el solar s’utilitza com a aparcament, i disposa de gual de 4,90 m.

Vista actual gual accés
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2.3. XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS

El Pla d’ordenació Urbanística de Manresa disposa de l’estudi d’avaluació de mobilitat
generada de juliol de 2017 (EAMGP d’aquí en endavant). A continuació es descriu les
xarxes de mobilitat actuals en el sector on s’ubica el Pla especial , considerant l’ EAMGP i
l’estat real actual.
2.3.1.XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
XARXA VIÀRIA FUTURA

Xarxa viària futura ( font: estudi d’avaluació mobilitat generada POUM Manresa )

L’àmbit del Pla especial se situa prop de la carretera C-55, com a xarxa interurbana que
connecta Olesa de Montserrat i Solsona, i que actua com a ronda exterior de Manresa així
com d’enllaç amb el polígon de Bufalvent, Viladordis, carretera de Vic, Ctra. de Santpedor i
l’Eix Transversal C-25.
La connexió més directe des de l’àmbit amb aquest xarxa es produeix mitjançant el carrer
d’Edison i la Ctra. del Pont de Vilomara, a una distància aproximada d’uns 250 m.
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C-55

Connexió a via C-55 ( font: ICC)

Actualment, la connexió més directe des de l’àmbit amb una de les xarxes urbanes
principals de Manresa es produeix al nus localitzat a uns 700 m al nord de l’àmbit, amb
accés des de la pròpia C-55 o des dels carrers del polígon de Bufalvent i la carretera BV1225.

Connexió via C-55 ( font: ICC)
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Tot i això, l’ EAMGP proposa transformar la Ronda de Manresa (c55) en una via de caràcter
més urbà, de manera que deixi de constituir una barrera en el desenvolupament de la ciutat
per l’Est, en consonància amb la intenció de l’ajuntament.
Per això, una de les actuacions que proposa és la construcció d’una nova rotonda a
Bufalvent, que comunicarà a nivell la zona de Bufalvent i Pont de Vilomara, amb el centre de
Manresa.

Futura rotonda proposada a nivell C-55 ( font: estudi d’avaluació mobilitat generada POUM Manresa )

El carrer d’Edison , carrer d’accés a l’àmbit d’ equipament estudiat, no forma part de la xarxa
urbana principal.
Es tracta d’un carrer amb voreres amples , de 6,50 m d’ample el costat amb façana al solar
de l’equipament i dos sentits de circulació, amb un carril per sentit i amb una calçada
d’ample de 8,50 m aproximadament.

Vista carrer d’ Edison ( font: ICC)
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ANÀLISIS DEL TRÀNSIT ACTUAL EN ITINERARIS D’ACCÉS I SORTIDA DEL SECTOR
L’EAMGP determina una distribució del trànsit de Manresa en base als aforaments de trànsit
disponibles.

Mapes de trànsit de Manresa (font : l’EAMGP)
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àmbit

C/Edison

Mapa de trànsit de Manresa, zona ampliada de l’àmbit (font : l’EAMGP)

L’ EAMGP especifica que el gruix indicat en els mapes de trànsit ( en vermell en aquest
cas) és proporcional al volum de vehicles.
Segons la imatge resultant del mapa de trànsit de Manresa, l’accés al sector del polígon
Bufalvent des de la carretera C-55, té un trànsit de 5000 veh/ dia, i el carrer d’Edison, en el
tram d’àmbit de projecte s’estima per tant 4000 veh/dia.
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2.3.2.XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
Manresa disposa de 8 línies urbanes d’autobús .
Les línies urbanes d’autobús que actualment donen servei a l’àmbit estudiat i que s’inclouen
en l’estudi d’avaluació de mobilitat generada per al POUM de Manresa, són la línia L1 de la
Balconada i la línia L8 perimetral-estacions, i es descriuen a l’ EAMGP de la següent
manera:
·

“L1 – Balconada: és una línia circular que dóna servei de les 5:20h fins a les
22:10h els dies feiners i lectius, amb una oferta de té 64 expedicions/dia i una
freqüència de 15 minuts a partir de les 7h. El temps de recorregut de la línia és
d’uns 40 minuts. Els dissabte l’oferta es redueix fins a les 48 expedicions i també
es redueix la freqüència a 20 minuts; l’amplitud horària es manté. En diumenges i
festius no opera. Aquesta línia connecta el centre de Manresa amb l’estació
interurbana d’autobusos, els barris de la Sagrada Família, La Balconada i Cal
Gravat.

·

L8 – Perimetral - Estacions: és una línia circular que dóna servei de les 5:25h fins
a les 23:48h els dies feiners lectius, amb una oferta de té 62 expedicions/dia i una
freqüència de 18 minuts durant tot el dia. El temps de recorregut de la línia és d’1
hora aproximadament. El feiners no lectius les expedicions es redueixen a 54. Els
dissabte, l’oferta es redueix fins a les 34 expedicions reduint tan la freqüència a
30 minuts, com l’amplitud horària (el servei s’inicia a les 5:32h i finalitza a les
23:05h). El temps de recorregut també es redueix fins als 50 minuts. En
diumenges i festius es manté l’amplitud horària dels dissabtes, però el nombre
d’expedicions es redueix fins a 19. Aquesta línia connecta el centre de Manresa
amb la estació de RENFE, les estació interurbanes de transport públic, el centre
hospitalari i els barris següents: Carretera de Vic-Remei; Valldaura; Saldes-Plaça
Catalunya; Mion-Puigberenguer; Poble Nou; Font dels Carellans; Cal Gravat; La
Balconada i Sagrada Família”

Segons el mapa de transport públic urbà de l’ EAMGP, l’accés a l’àmbit d’estudi està dins
del radi de cobertura de 750 m. Tenint en consideració la nova rotonda proposada a la zona
de Bufalvent, la parada d’autobús més propera –parada Escola Serra i Hunter, de la línia L1estaria a una distància molt inferior a aquests 750 m.
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Proposta xarxa transport públic urbà ( font: estudi d’avaluació mobilitat generada POUM Manresa )

Detall parades pròximes bus urbà ( font: segales.com)

Actualment, la distància a la parada més propera corresponen a la parada Mossos
d’Esquadra, doncs el pas per sobre de la C-55 es realitza per la carretera BV-1225, al nord
del polígon de Bufalvent. Aquesta parada també coincideix amb la línia de bus interurbà.
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XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ
La xarxa de transport públic interurbà està formada pels serveis ferroviaris i per les línies
interurbanes d’autobús.
La parada més pròxima de serveis ferroviaris correspon a la de Manresa-Viladordis de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), situada a l’avda. de Francesc Macià, a
una distància aproximada de 2 km.
Pel que fa a les línies interurbanes d’autobús, la línia propera està situada al mateix carrer
d’Edison, a uns 250 m en sentit sud.

Parada C/Edison

Proposta xarxa transport públic ( font: estudi d’avaluació mobilitat generada POUM Manresa )

Parada d’autobús interurbà carrer d’Edison
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Les línies interurbanes d’autobús que tenen aturada a la parada del carrer d’Edison
corresponen amb la línea L0487 (783 Manresa –Pt.Vilomara-St Vicenç-Monistrol) i
L0483 (783 St. Vicenç Castellet -Pont Vilomara- Manresa).

Línies d’autobús interurbà carrer d’Edison (font: mou-te.gencat.cat)
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Taules d’ horaris de línies interurbanes amb parada al C/Edison (font: mou-te.gencat.cat)

La línea L0487, al carrer d’Edison té parada amb una freqüència de dues hores actualment,
provinent dels municipis de El Pont de Vilomara i Rocafort, Castellvell i el Vilar, Monistrol de
Montserrat i St. Vicenç de Castellet. També té aturada en direcció aquests municipis cada
dues hores.
La línea L0483, té també parada general cada dues hores al carrer D’Edison, amb arribada
i destí als municipis de El Pont de Vilomara i Rocafort, Castellgalí i St. Vicenç de Castellet
La demanda actual per aquestes dues línies és baixa a la zona de l’àmbit de l’actuació,
parada del carrer d’Edison. S’estima en hora punta que cada línea té 14 viatges/hora de
mitja (28 viatges x 2 hores , freqüència actual ) segons consultes realitzades.
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2.3.3.XARXA DE MODES NO MOTORITZATS
XARXA DE VIANANTS POUM
La xarxa d’eixos cívics i la d’itineraris principals de vianants del municipi que preveu el
POUM de Manresa transcorre pròxima a l’àmbit d’estudi del pla especial.
Es tracta de l’eix que comunica mitjançant la nova rotonda a nivell proposada el sector de
Bufalvent amb la zona de Cal Gravat.
PROPOSTA DE XARXA DE VIANANTS POUM

Proposta xarxa vianants ( font: estudi d’avaluació mobilitat generada POUM Manresa )

Actualment la comunicació amb el centre de Manresa des de la zona d’àmbit d’estudi
passaria pel pas localitzat a uns 700 m al nord de l’àmbit, i que passa per sobre de l’actual
C-55. L’EAMGP també identifica aquest eix com a xarxa d’eixos cívics i com a xarxa
d’itineraris principals de vianants, el que permet la comunicació entre sectors a ambdós
costats de la carretera C-55.
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XARXA CICLABLE
La xarxa ciclable existent avui en dia a Manresa té l’objectiu de connectar el Parc de l’Agulla
amb el Congost, dos espais generadors i atractors de mobilitat no quotidiana associada a
l’esport .
L’EAMGP proposa incrementar la xarxa ciclable, connectant sempre que sigui possible els
nous desenvolupaments a la xarxa actual i als principals centres generadors de mobilitat de
la ciutat.
Prop de l’àmbit d’estudi del pla especial, l’EAMGP proposa el pas de la xarxa d’itineraris
ciclables. Aquest itinerari pròxim comunica la zona del centre de Manresa amb el sector de
Bufalvent mitjançant la nova rotonda a nivell proposada en el creuament amb la C-55, i que
tindria continuació amb la xarxa de camins rurals.

PROPOSTA DE XARXA CICLABLE

Proposta xarxa ciclable ( font: estudi d’avaluació mobilitat generada POUM Manresa )

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA

21/ 40

3. AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA

3.1. PARÀMETRES ESTABLERTS DECRET 344/2006

Font: decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada
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3.2. DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE LA MOBILITAT
DE L’ EAMGP

A continuació s’indiquen les dades establertes a l’EAMGP, com a base per a l’avaluació de
la mobilitat generada, juntament amb trànsit actual del sector.
3.2.1.DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
L’ EAMGP considera en el cas dels desplaçaments per motius ocupacionals (treball i estudi)
dels usos industrial, terciari i d’equipaments, es considerarà que un 75% de la mobilitat es
realitzarà a nivell urbà, i que un 85% de la mobilitat per altres motius es realitzarà a nivell
intern.

Taula distribució territorial i per motius de la nova mobilitat associada als usos industrials, terciari i d’equipaments
(font :EAMGP )

Evitant els dobles comptatges, l’EAMGP estableix la nova mobilitat associada al
desenvolupament del POUM segons les següents taules:
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Taula de mobilitat associada al desenvolupament del POUM (font :EAMGP )
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3.2.2.DISTRIBUCIÓ MODAL
Segons EAMGP, el repartiment modal a la nova mobilitat generada i atreta pel POUM és:

Repartiment modal per usos associada al desenvolupament del POUM (font :EAMGP )
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El repartiment modal per equipaments segons l’ EAMGP seria del 37,6% per VP, del 8,5%
per TPC i del 53,9% per no motoritzats.
Tenint en compte l’àmbit perifèric del sector, es considera una major dependència del
vehicle privat en detriment de la mobilitat no motoritzada, per la qual cosa el repartiment
modal estimat per a l’equipament és del 60% per VP, 8,5% per TPC i 31,5% per al TPC.
Aquest repartiment s’aproxima a allò establert en el Pla de Mobilitat de Manresa de 2012,
per a desplaçaments generats en dia feiner a la zona de Bufalvent. (Actualment s’està
realitzant el nou Pla de mobilitat de la ciutat, previst per l’any 2023)

Desplaçaments interns generats en dia feiner (font :Pla de mobilitat Manresa 2012 )

S’han ajustat els diferents percentatges de repartiment modal tenint en consideració que
l’àmbit d’estudi és d’equipament, a part de tenir en compte els desplaçaments externs.
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3.3. CÀLCUL MOBILITAT GENERADA SEGONS EL DECRET 344/2006

L’àmbit objecte del Pla especial passaria de tenir una qualificació de Sistema d’equipament
de reserva (clau E.13) a tenir una doble qualificació:
·

Equipament Administratiu amb nova subclau específica: equipament Administratiu
Bombers a Bufalvent (clau E. 6a)

·

Equipament Ambiental i de lleure (clau E.08)

D’acord amb l’article 150. Condicions d’ordenació i edificació del POUM de Manresa, les
edificabilitats i ocupacions per a cada clau, en comparació amb el planejament vigent serien:

POUM VIGENT
PROPOSTA PLA
ESPECIAL

clau E.13 Equipament de reserva
clau E.06 Equipament Administratiu
clau E.08 Equipament Ambiental i del lleure

edificabilitat bruta

ocupació

2,00m2st/m2s *

60%

2

2

2,00m st/m s

50%

2

2

30%

0,40m st/m s

(*)L’EAMGP, suposa per aquests una edificabilitat de 1 m 2st/m2s per al càlcul de la mobilitat generada

Segons Annex 1 del Decret 344/2006, per a l’estimació del nombre de desplaçaments que
generin les diferents activitats i usos del sòl se seguiran els ràtios mínims de viatges
generats/dia de la taula següent, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de
valors inferiors,

FONT: Annex 1 del Decret 344/2006

Per realitzar el càlcul de mobilitat generada segons el decret 344/2006, és necessari en cas
d’equipaments el càlcul del sostre.
En ser un àmbit d’equipament amb una doble qualificació, amb diferents usos i sense
determinacions pel que fa a superfícies mínimes o màximes per a cada una d’aquestes, es
realitza a continuació dos escenaris possibles de sostre, per l’avaluació de la mobilitat
generada en cadascun:
·

Escenari 1, sostre segons la realitat probable: sostre edificat en funció de l’actual
sostre del Parc de Bombers i part segons edificabilitat

·

Escenari 2 , sostre teòric de màxims: sostre edificat teòric en funció del màxim de
sostre edificable que donaria l’índex d’edificabilitat.
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3.3.1. Escenari 1, sostre segons la realitat probable
L’EAMGP, en el seu punt 6.2.4 d’equipaments, suposa per aquests una edificabilitat de
2
2
1m st/m s per al càlcul de la mobilitat generada. Tenint en compte aquest criteri, i segons
Decret 344/2006 per aquest àmbit el total de viatges generats per dia serien:
clau

Ùs

Edificabilitat
considerada
per l’EAMGP

Superfície
àmbit

sostre

n. viatges /100 m2
sostre

Viatges generats
per dia

E.13

equipament

1 m2st/m2s

11.332,22 m2

11.332,22 m2

20

2.267

El Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent justifica la proposta d’assignar a l’àmbit
una doble qualificació perquè es contempla la possibilitat que el Parc de Bombers no
necessiti ocupar la totalitat dels terrenys de la peça qualificada d’equipaments, donades les
grans dimensions del solar de l’equipament i ateses les necessites del programa funcional.
2

2

En addenda, que el planejament possibiliti una edificabilitat de 2m st/m s, no vol dir que
aquesta edificabilitat s'acabi materialitzant, i més en el cas que ens pertoca en que el canvi
d'ús està enfocat a la implantació del parc de bombers, que per la seva tipologia no
desenvoluparà tota l'edificabilitat prevista pel POUM, tal i com es pot consultar a la fitxa de
la categoria d'equipament de parc de bombers proposat per la Generalitat i que s'adjunta
com a annex en el present estudi d'avaluació de la mobilitat generada. A La fitxa es
resumeixen les superfícies previstes per un equipament de parc de bombers tipus A1 amb
2
una superfície útil màxima total estimada en 1.504m .
L’actual parc de bombers se situa en uns terrenys al nord-est de Manresa, i té segons
2
cadastre una superfície construïda de 2.095 m . La superfície total dels solars ocupats és de
2
2
2
10.985 m . L’edificabilitat neta seria 0,19 m st/m s.
Seguint aquestes dades, i segons Decret 344/2006 per aquest equipament el total de
viatges generats per dia serien:
clau

Ús

Edificabilitat
neta escenari 1

Superfície

sostre

n. viatges
/100 m2
sostre

Viatges
generats
per dia

E.06a

Parc de
bombers

0,19 m2st/m2s **

10.985 m2

2095 m2

20

419

E.06a /E.08

equipament

2 m2st/m2s*

347,22 m2

694,44 m2

20

138

20

557

2

Total

2

0,25 m st/m s

11.332,22 m

2

2.789,44 m

2

(*)segons l’article 51. Qualificació del sòl, punt 5b del POUM, l’ordenació resultant correspondrà a la suma dels
usos de les diferents claus i a l’edificabilitat i ocupació més altes. Així, es tindrà en compte les condicions
d’ordenació i edificació més altes, que en aquest cas correspon a les determinades a la clau E.06 Administratiu.
(**) edificabilitat obtinguda a partir del sostre de l’actual Parc de Bombers i la seva superfície.

On:
·

El sostre de l’equipament de Parc de Bombers, Clau E.06a correspon amb el
sostre real de l’actual Parc de Bombers i encaixa amb les previsions de superfície
de parc de bombers tipus A1 que la generalitat proposa implantar.
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·

El sostre de l’equipament amb clau E.08 s’ha suposat amb una edificabilitat de
2
2
2
2
2m st/m s per una superfície restant de l’àmbit de 347,22 m ( 11.332,22m –
2
10.985m ).

Segons aquest escenari, els viatges generats per dia serien 557, inferior als 2.267 que
considerava l’estudi de mobilitat generada de POUM vigent per a una edificabilitat mitja d’1
2
2
2
2
m st/m s. La previsió del planejament considerant 1m st/m dóna a l’àmbit un sostre
2
construït de 11.332,22m , que difícilment s’assoliria amb l’equipament Administratiu
Bombers a Bufalvent (clau E.6a) i l’Equipament Ambiental i de lleure (clau E.08).
Tot i així, per al present estudi d'avaluació de la mobilitat generada, s'ha avaluat un segon
escenari on es contempla el sostre màxim segons l'índex d'edificabilitat fixat per
2
2
planejament per tot l'àmbit, corresponent a 2m st/m s.
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3.3.2.Escenari 2, sostre teòric de màxims.
En aquest escenari, el sostre edificat teòric per al càlcul de la mobilitat generada es realitza
en funció del màxim sostre edificable que atorga el planejament per aquest àmbit.
Amb la modificació, el sistema d’equipament de reserva (clau E.13) passa a tenir una doble
qualificació:
·

Equipament Administratiu amb nova subclau específica: equipament Administratiu
Bombers a Bufalvent (clau E.6a)

·

Equipament Ambiental i de lleure (clau E.08)

D’acord amb l’article 150. Condicions d’ordenació i edificació del POUM de Manresa, les
edificabilitats i ocupacions per a cada clau, en comparació amb el planejament vigent serien:
edificabilitat neta
POUM VIGENT
PROPOSTA PLA
ESPECIAL

Clau E.13 Equipament de reserva
Clau E.06 Equipament Administratiu
Clau E.08 Equipament Ambiental i del lleure

ocupació

2

2

2,00m st/m s

60%

2

2

2,00m st/m s

50%

2

2

30%

0,40m st/m s

Segons l’article 51. Qualificació del sòl, punt 5b del POUM, l’ordenació resultant
correspondrà a la suma dels usos de les diferents claus i a l’edificabilitat i ocupació més
altes. Així, es tindrà en compte les condicions d’ordenació i edificació més altes, que en
aquest cas correspon a les determinades a la clau E.06 Administratiu
2

Tenint en consideració que la superfície de l’àmbit és de 11.332,22 m , els viatges generats
per dia serien:
Clau
PROPOSTA PLA
ESPECIAL

Clau
E.06a/E.08

Edificabilitat
neta escenari 2
2 m2st/m2s

Màxim m2
sostre
22.664,44

n.viatges /100 m2
sostre

Viatges
generats per dia

20

4.533

Segons aquest escenari, els viatge generats serien de 4.533 viatges generats per dia,
superior als 2.267 viatges generats per dia que considerava l’estudi de mobilitat generada
2
2
de POUM vigent que suposava una edificabilitat mitja d’1 m st/m s.
Aquest escenari es considera poc probable perquè comportaria que el sostre edificat de
l’equipament de Bombers actual es multipliqués per deu si l’equipament ocupés la totalitat
de la parcel·la, o si l’equipament ambiental i de lleure tingués un sostre pràcticament de
2
20.000 m .
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3.4. APARCAMENT PREVIST

3.4.1.APARCAMENT DE BICICLETES
Segons Annex 2 del Decret 344/2006 , per al càlcul de reserves mínimes d’aparcament de
bicicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl, llevat
d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors, són els següents:

Font: decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de mobilitat generada

Segons aquest annex, els usos dels equipaments del pla especial corresponen amb altres
equipaments públics, i la reserva de places mínimes d’aparcament per a bicicletes i segons
els escenaris de sostre descrits prèviament serien :
Ùs

POUM VIGENT
PROPOSTA
PLA
ESPECIAL

Escenari 1
Escenari 2

Sostre
considerat

Ràtio
altres equipaments púbics

Places mínimes
d’aparcament

11.332,22 m2

1 plaça/100 m2 sostre

114

2.789 m

2

22.664,44 m

2

28

2

226

1 plaça/100 m sostre
2

1 plaça/100 m sostre

Per tant, les places mínimes d’aparcament per a bicicletes situats fora de la via pública per
a l’escenari 1, més probable que correspon amb la implantació del Parc de Bombers amb
un sostre construït semblant a l’actual (escenari 1) seria de 28 places mínimes
d’aparcament.
Per l’escenari 2, segons sostre màxim considerat, la reserva de places mínimes
d’aparcament per a bicicletes situats fora de la via pública seria de 226.
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3.4.2.APARCAMENT DE VEHICLES
Segons Annex 3 del Decret 344/2006, per als usos admesos per a les qualificacions
establertes al Pla especial, no s’estableixen reserves mínimes d’aparcament de vehicles
situats fora de la via pública.
El POUM de Manresa estableix, a l’art. 400, una previsió mínima de places d’aparcament en
funció de l’ús establert, tot i que segons l’art. 402, en activitats situades en sòls qualificats
d’equipament es podran justificar reserves diferents a les establertes en l’art.400, quan a
requeriment de l’Ajuntament, es redacti un estudi de la mobilitat generada.
La reserva d’aparcament per a l’equipament administratiu del Parc de bombers la
determinarà el projecte d’equipament definitiu i seria com a mínim segons art. 400 del
POUM:
·

9. Ús de serveis públics i administratius, dues places d'aparcament per cada 100
m2 de superfície construïda o fracció.

Tot i que es podria modificar de manera justificada, segons art. 402
La reserva per a equipament ambiental i de lleure, la determinarà l’ús concret final de
l’equipament, i també segons art. 400 del POUM.
En relació a la reserva de punts de recàrrega per a vehicle elèctric, s’haurà de complir
amb allò establert per RD 1053/2014, de 12 de desembre, i en concret amb la disposició
addicional primera “dotacions mínimes per a la recàrrega del vehicle elèctric en edificis o
estacionaments de nova construcció i en vies públiques” , que diu:
“1. En edificis o estacionaments de nova construcció s'ha d'incloure la instal·lació
elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb
el que estableix la referida (ITC) BT-52, «Instal·lacions amb fins especials.
Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», que s'aprova mitjançant
aquest Reial decret, amb les dotacions mínimes següents:
a. En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de
propietat horitzontal, caldrà executar una conducció principal per zones
comunitàries (mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es
possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega
ubicada a les places d'aparcament, tal com es descriu a l'apartat 3.2 de la
(ITC) BT-52,
b. en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o
d'empresa, o els d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits
municipals de vehicles, les instal·lacions necessàries per subministrar a
una estació de recàrrega per cada 40 places i
c.

en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions
necessàries per subministrar a una estació de recàrrega per cada 40
places.
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Es considera que un edifici o estacionament és de nova construcció quan el projecte
constructiu es presenti a l'Administració pública competent per tramitar-lo en data
posterior a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.
2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per donar
subministrament a les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a
vehicles elèctrics que estiguin previstes al Plans de Mobilitat Sostenible
supramunicipals o municipals.”

A la introducció del mateix RD 1053/2014 es menciona, com a títol indicatiu, que el nombre
adequat de punts de recàrrega ha de ser equivalent, almenys, a un punt de recàrrega cada
10 vehicles, tenint també en compte el tipus de vehicles, la tecnologia de càrrega i els punts
de recàrrega privats disponibles, segons polítiques europees i en particular la Directiva
2014/94/UE. La disposició addicional primera del RD 1053/2014 concreta les dotacions
mínimes per a la recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova
construcció i en vies públiques.
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3.5. IMPACTE I ANÀLISIS DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES XARXES DE
MOBILITAT

3.5.1.XARXA VIÀRIA
ESCENARI 1
Segons el càlcul de la mobilitat generada com a conseqüència de la concreció de la
qualificació que estableix el pla especial, per aquest escenari el resultat de viatges generats
per dia és de 557.
Aquests viatges generats es distribueixen segons la taula de repartiment modal següent per
a ús d’equipaments , i tenen en compte la situació de l’àmbit:
viatges generats

VP vehicle privat

TPC transp. públic

No motoritzats

60%*

8,5%*

31,5%*

557

334

47

176

1.710

1026

146

539

escenari 1
Total
Decrement respecte
l’EAMGP (2267)

(*)Els percentatges tenen en compte l’àmbit perifèric del sector, per la qual cosa difereixen dels de l’EAMGP.

Actualment, si seguim els criteris establerts per l’ EAMGP per a equipaments (edificabilitat
2
2
considerada d’1m st/m s) per a l’àmbit del Pla especial s’obtenen 2.267 viatges generats per
dia, xifra que serveix per calcular la variació de viatges generats per dia que suposa
l’escenari 1 i 2 respecte la previsió de l’ EAMGP.
A la següent taula es comparen els viatges generats per dia entre l’EAMGP, l’escenari 1 i
l’escenari 2 d’aquest estudi.

EAMGP
escenari 1
escenari 2

clau

Edificabilitat

Viatges generats per dia

E.13

1 m2st/m2s

2.267

E06a+E08

2

557

E06a/E08

2

0,25 m st/m s
2

2

2 m st/m s

4.533

En consideració a aquetes dades, l’escenari 1 suposaria una disminució dels viatges
generats per dia en total respecte la previsió que es realitza a l’EAMGP, i no comportaria
cap impacte negatiu en les previsions i propostes realitzades per a la xarxa viària prevista
segons el mateix estudi.
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ESCENARI 2
Segons el càlcul de la mobilitat generada per aquest escenari de màxims (considerant el
sostre màxim edificable segons planejament) el resultat de viatges generats per dia és de
4.533.
Com s’explica prèviament a l’escenari 1, amb les dades de l’actual EAMGP, els viatges
generats per dia per a l’àmbit d’estudi són de 2.267. Això suposa que l’escenari 2 comporta
un increment de 2.266 viatges generats per dia respecte aquest EAMGP.
Aquests viatges generats es distribueixen segons la taula de repartiment modal següent per
a ús d’equipaments , i tenen en compte la situació de l’àmbit:
viatges generats

VP vehicle privat

TPC transp. públic

No motoritzats

60%*

8,5%*

31,5%*

escenari 2
Total

4.533

2720

385

1428

Increment respecte
l’EAMGP (2267)

2.266

1359

193

714

(*)Els percentatges tenen en compte l’àmbit perifèric del sector, per la qual cosa difereixen dels de l’EAMGP.

TRÀNSIT
Trànsit actual
Segons l’anàlisi del trànsit de l‘estat actual establert a l’EAMGP, la carretera del Pont de
Vilomara, en el seu tram d’accés des de la carretera C-55 té un trànsit de 5000 veh/dia, i el
carrer d’Edison (font de parcel·la amb l’àmbit estudiat) de 4000 veh/dia, tal com s’explica
prèviament en aquest document.

àmbit

C/Edison

Mapa de trànsit de Manresa, zona ampliada de l’àmbit (font : l’EAMGP)
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Per aquest escenari 2 , el viatges generats per vehicle privat considerant que suposen el
60% de desplaçaments totals, donada la situació perifèrica el sector, són de 2720 viatges en
vehicle privat.
D’aquests desplaçaments, es considera que el 90% de repartiment es realitza mitjançant la
carretera del Pont de Vilomara, via d’accés i sortida principal del sector on se situa l’àmbit
estudiat, i per tant aquesta via passaria de tenir 5000 veh/dia actuals a 7448 veh/dia (5000 +
(2720*0.9)). El carrer d’Edison, front de parcel·la de l’àmbit, passaria de tenir 4000 veh/dia
actuals a 6720 veh/dia.
Amb aquests valors de màxims, per a l’escenari 2 (escenari més desfavorable), el tipus de
via existents per l’accés i sortida al sector d’un carril per sentit (tant carretera de Pont de
Vilomara com C/Edison) absorbeixen el volum de trànsit nou generat. Com a justificació, i
sense arribar a efectuar el càlcul de capacitat exactes, es comparen aquestes dades amb la
taula per a estimació de les intensitats mitges diàries per carreteres convencionals C-100 de
la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras , amb el factor de seguretat que
les velocitats de l’àmbit estudiat són de l’ordre de menys de 50 km /h.

Taula 4.1 Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras

Si considerem un factor d’hora punta del 0,14 i la inclinació indicada en aquesta taula, el
nivell de servei de la vialitat en qualsevol dels casos sempre seria per sobre de nivell D, i per
tant pels principals itineraris de sortida i accés a la zona estudiada els nous viatges generat
són assumibles.
A continuació es realitza també un estudi a curt i mig termini, i proposta final segons el
EAMGP, analitzant l’afectació de la nova mobilitat en funció de les previsions realitzades a l’
EAMGP
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Trànsit a curt i mig termini
L’EAMGP analitza la xarxa viària de Manresa a curt i mitjà termini i segons la proposta final
del POUM.
Per a curt i mitja termini, el mapa d’increment de trànsit indica que el carrer d’Edison (front
de parcel·la de l’àmbit estudiat), així com les connexions amb la C-55 i la carretera BV-1225
incrementen el trànsit.

Mapa increment de trànsit (font :EAMGP )

L’EAMGP però proposa la implantació d’un nova política tarifària de descomptes a la C-16,
que permetria traspassar fins a 10.800 veh/dia de la C-55 a la C-16, obtenint el següent
mapa d’increments de trànsit:
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Ctra. De Viladordis

Ctra. BV-1225

C-55

Ctra. del Pont de Vilomara

Àmbit PE

Mapa increment de trànsit i àmbit d’estudi (font :EAMGP )
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Per a curt i mitjà termini, amb aquesta proposta el mapa d’increment de trànsit indica que
el carrer d’Edison (front de parcel·la de l’àmbit estudiat), així com les connexions amb la C55 i la pròpia C-55 perden trànsit.
Considerant un factor d’hora punta del 15% (alt per restar del costat de la seguretat com
també utilitza l’ EAMGP) tindríem un increment de 204 viatges/ hora punta per vehicle privat
per a viatges intramunicipals i intermunicipals respecte les previsions de l’EAMGP.
Segons l’ EAMGP, el 71% de la mobilitat es realitzarà a nivell intramunicipal. En relació a
l’increment de la mobilitat generada dels vehicles privats, aplicant aquest percentatge, dels
1359 viatges totals d’increment , 965 d’aquests tindrien una comunicació amb el nucli urbà
de Manresa mitjançant el C/ Edison i el nou nus proposat per la C-55 (145 viatges/hora
punta considerant el mateix factor del 15%), i que segons l’ EAMGP són vies que perden
trànsit, i que per tant podrien absorbir aquests viatges.
En relació a l’increment de viatges intermunicipals generats, cal tenir en compte que la
proposta de l’ EAMGP de traspassar part del trànsit de la C-55 a la C-16 comportaria que la
carretera de Viladordis - enllaç amb la C-16- tingués un increment de trànsit de 9.800
veh/dia segons el mateix EAMGP, passant a tenir una IMD de 13.400 veh/dia i que segons
el mateix estudi són assumibles amb la secció actual.
En aquest escenari, l’increment de viatges generats interurbans amb vehicle privat respecte
l’EAMGP és de 394 (1359 - 965) i se sumarien a la carretera de Viladordis i la carretera BV1225 com a connexió amb la C-16.
Considerant una repartició al 50% entre aquests nous viatges interurbans, l’increment de
viatges amb vehicle privat a la carretera de Viladordis seria de 197, el que suposa un 2%
respecte l’increment de trànsit que preveu l’EAMGP per aquesta via (9800 veh/dia).
L’increment a la carretera BV-1225 seria també de 197 viatges, el que suposa un 13%
respecte l’increment de trànsit que preveu l’EAMGP per aquesta via, (1500 veh/dia), i que
no comporta una variació important a la previsió ja realitzada per l’EAMGP.
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Segons proposta final del POUM, els increments de trànsit la xarxa viària serien:

Ctra. De Viladordis

BV-1225

BV-1225
C-55
Ctra. del Pont de Vilomara

Àmbit PE

Mapa increment de trànsit segons proposta final POUM (font :EAMGP )

Segons aquest mapa de trànsit, el C/ d’Edison, d’accés a l’àmbit d’estudi, té una disminució
de trànsit semblant al mapa de curt i mitjà termini, i permetria també absorbir l’increment de
la mobilitat generada. En el cas de la carretera C-55 el decrement de trànsit encara és major
i per tant la nova mobilitat no comportaria cap impacte negatiu en aquesta via.
Es mostra en canvi l’increment de la ctra. del Pont de Vilomara, com a connexió amb el nucli
de Manresa. Aquesta via haurà d’absorbir part de desplaçaments per vehicle privat
generats per l’àmbit considerat. Dels 1359 veh/dia d’increment de viatges generats de
vehicle privat, i suposant un flux alt del 90% cap aquesta via, suposaria un increment de
1223 veh/dia i 183 veh/hora punta, que no comporta una afectació important en les
previsions de l’EAMGP.
La crta. de Viladordis mostra un increment de trànsit important fins connectar amb el nucli
urbà de Manresa degut a la proposta de desviar part del trànsit de la C-55 cap a la C-16 per
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transformar la C-55 com a ronda de Manresa, en una via de caràcter més urbà. Aquest
increment de trànsit és de 10.000 vehicles/dia respecte als 3600 actuals, segons l’EAMGP.
L’increment de mobilitat generada en l’escenari 2, amb el mateix supòsit de repartició del
50% entre C/ Viladordis i la carretera BV-1225 a nivell de desplaçament interurbans de
vehicle privat, per a la ctra. de Viladordis suposa un 1,97 % més del que es preveu a
l’EAMGP, i no hauria de suposar cap tipus de problema en una carretera interurbana 1+1,
com tampoc per la BV-1225, que el mateix EAMGP preveu que tindrà una disminució de
trànsit.
XARXA NO MOTORITZADA: VIANANTS I BICICLETES
Per aquest escenari 2, l’increment de viatges generats respecte la previsió de planejament
és de 714 viatges generats no motoritzats, que suposen el 31,5% del total de viatges
generats incrementats.
La proposta de xarxa de vianants de l’EAMGP, identifica com a xarxa d’itineraris principals
de vianants i xarxa d’eixos cívics, la carretera del Pont de Vilomara, que permet la
comunicació de la zona de Bufalvent amb el centre de Manresa. Aquesta mateixa via
s’identifica com a xarxa d’itineraris ciclables.
PROPOSTA XARXA VIANANTS

PROPOSTA XARXA CICLABLE

Àmbit PE

Àmbit PE

Proposta xarxa vianants i xarxa ciclable (font: EAMGP)

L’àmbit de l’equipament se situa a uns 100 m de la carretera del Pont de Vilomara, i l’ample
de la vorera pavimentada és de 2m , amb franges laterals no pavimentades fins assolir els
6,5m. Compleix amb l’Ordre VIV/561/2010 sobre condicions bàsiques d’accessibilitat i el
Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
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Per tant, la comunicació amb la xarxa d’itineraris principals de vianants i xarxa d’eixos cívics,
és adequada en allò referent a dimensions i distàncies.
La carretera del Pont de Vilomara també es considera com a xarxa ciclable en el POUM de
Manresa, i per tant la connexió en bicicleta de l’àmbit del Pla especial amb la xarxa ciclable
de Manresa està relativament a prop.
Segons art. 17.2 del decret 344/2006, la xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la
connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i, com a
mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2, que diu:
“15.2 La xarxa d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat
sobre la resta de modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb els indrets
on es generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i
com a mínim els següents:
a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de
transport col·lectiu.
b) Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals
i administratius.
c) Mercats, zones i centres comercials.
d) Instal·lacions recreatives i esportives.
e) Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs
urbans, franja costanera i vores de rius.
f) Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc”
Per assegurar la connectivitat, part del C/ Edison es recomana que formi part de la xarxa
ciclable.
Es recomana des del punt de vista de la seguretat del ciclista (segons l’actual ample de vial,
i considerant que es tracta d’una zona amb predomini d’ús industrial i pas de vehicles de
gran volum) la creació d’una vorera bici per cada sentit de circulació, des de la carretera del
Pont de Vilomara fins el pas de vianants a l’alçada de l’equipament inclòs en el pla especial;
l’ample mínim establert per el manual de disseny de vies ciclistes a Catalunya és de 4m per
sentit per aquesta solució, i en aquest cas disposem d’aquest espai en ambdós sentits.
El carril bici tindria un ample mínim d’1,5m, i la pendent seria inferior al 5%, tal com estableix
l’art. 4.1.f del decret 344/2006.
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Vorera bici ( font: manual de disseny de vies ciclistes a Catalunya)

La secció del tipus de vorera resultant aplicada al carrer d’Edison podria ser:

La proposta de creació d’una vorera bici per a la xarxa ciclable és aplicable també per a
l’escenari 1.
Existeixen altres opcions, que en tot cas s’haurien de valorar en funció a la seva idoneïtat a
l’àmbit estudiat.
En tot cas, en relació al carril bici, s’ha de tenir en consideració el següent:
1. Donat que la vorera té ample suficient, es recomana que l’ajuntament valori una
secció de vorera que inclogui un carril bici segregat en els seus plans
d’implantació de la xarxa ciclable al sector.
2. El fet de tractar-se d’una finca propietat de l’ajuntament de Manresa, la
implantació del carril bici permet coordinar aquesta recomanació dins de
l’estratègia global d’implantació de la xarxa al conjunt del polígon de Bufalvent.
3. Mentre no s’executi la xarxa prevista per l’ajuntament, s’acredita que les bicicletes
podran circular per calçada atès que existeix una il·luminació suficient per a que
les bicicletes circulin de forma segura.
4. A l’estiu està previst que s’iniciïn les obres d’una nova passera de vianants i
bicicletes que unirà Cal Gravat i Bufalvent per evitar el pas per carretera (BV1225) a les bicicletes, i que servirà per creuar la C-55, mentre no s’assoleixi la
seva pacificació i es resolgui el nus entre la C-55 i la ctra. del Pont de Vilomara,
que permetria executar l’itinerari més directe previst.
5.

En aquest sentit l’import de finançament a de respondre només a una estimació
del que costaria fer la segregació, des de la recomanació, i no com una càrrega
per a la finca.
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3.5.2. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC
ESCENARI 1
Els viatges generats com a transport públic i col·lectiu a aquest escenari són 47:
viatges generats

VP vehicle privat

TPC transp. públic

No motoritzats

60%*

8,5%*

31,5%*

escenari 1
Total

557

334

47

176

Decrement respecte
l’EAMGP **

1710

1026

146

539

(*)Els percentatges tenen en compte l’àmbit perifèric del sector, per la qual cosa difereixen dels de l’EAMGP.

Actualment, si seguim els criteris establerts per l’EAMGP per a equipaments (edificabilitat
2
2
considerada d’1 m st/m s i percentatge de viatges de transport públic de 8,5%) per a l’àmbit
del Pla especial s’obtenen 193 viatges generats per a transport públic.
clau

E.13

Ùs

equipament

Edificabilitat
suposada
2

2

1 m st/m s

sostre

11.332,22 m

Viatges generats
per dia

TPC transp. públic

2.267

193

2

8,5%*

En consideració a aquestes dades, l’escenari 1 suposaria una disminució dels viatges
generats per dia en total respecte la previsió que es realitza a EAMGP, i tampoc comportaria
cap impacte negatiu en les previsions i propostes realitzades per a la xarxa de transport
públic prevista segons el mateix estudi.
ESCENARI 2
L’increment de viatges generats com a transport públic i col·lectiu a aquest escenari 2 és de
193 :
viatges generats
escenari 2

VP vehicle privat

TPC transp. públic

No motoritzats

60%*

8,5%*

31,5%*

Total

4.533

2720

385

1428

Increment respecte
l’EAMGP

2.266

1359

193

714

(*)Els percentatges tenen en compte l’àmbit perifèric del sector, per la qual cosa difereixen dels de l’EAMGP.

La taula de repartiment modal per usos de l’EAMGP estableix per a equipaments el següent:

Repartiment modal per usos associada al desenvolupament del POUM (font :EAMGP )

Segons aquestes dades, el transport públic urbà representa el 63.9% i l’interurbà el 36,1%,
el que representa que dels viatges incrementats, 123 són urbans i 70 interurbans.
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Transport interurbà
D’acord amb l’enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) de 2006, un 59% dels desplaçaments
interurbans en transport públic es realitzen en ferrocarril i el 41% restant en autobús.
Aplicant aquesta distribució resulta que dels 70 viatges incrementats per a transport públic
interurbà, 41 es realitzen en ferrocarril i 29 en autobús.
Segons el criteri establert a l’EAMGP amb un factor d’hora punta del 15%, l’increment en
hora punta per al ferrocarril seria de 6 viatges/hora i per l’autobús interurbà de 4 viatges/
hora. Són dades assumibles per les dues línies de ferrocarrils existents i les línies
d’autobusos interurbans pròximes.
Transport urbà
Segons el criteri establert a l’EAMGP amb un factor d’hora punta del 15 % respecte els 123
viatges, l’increment en hora punta per al transport urbà seria de 19 viatges/hora per
l’autobús urbà. Aquest increment en hora punta s’hauria de repartir en les línies urbanes
pròximes a l’àmbit, L1 i L8, que haurien d’assumir entre 9 i 10 viatges/hora cadascuna.
·

La freqüència de la L1 és de 15 minuts, i suposaria un increment de 2 a 3
persones en hora punta per aquest línia.

·

La freqüència de la línia L8 és de 18 minuts els feiners lectius, i suposaria un
increment de 3 a 4 persones en hora punta per aquesta línia. Per absorbir la
mobilitat generada amb el nou POUM, l’EAMGP proposa augmentar una
expedició per hora punta d’aquesta línia, passant a una freqüència de 12 minuts,
el que faria que l’increment fos de 2 persones en hora punta.

Ambdós increments són assumibles segons la proposta actual de l’EAMGP.
En relació a la distància de les parades de les línies de transport públic i col·lectiu amb els
itineraris de vianants i bicicletes, tant la situació actual com la previsió per l’escenari de futur
del POUM, compleixen amb allò establert a l’art. 16.4 del decret 344/2006, que fixa la
distància màxima entre aquests en 750m. El Pla especial no afecta cap ubicació de parades
de transport públic i col·lectiu.
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4. INDICADORS DE GÈNERE

L’ EAMGP estableix per a la ciutat de Manresa una distribució de desplaçaments segons
gènere, a partir de l ‘EMQ 2006. L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs de camp i
les enquestes telefòniques pel nou Pla de Mobilitat de Manresa, previst per l’ant 2023.

Distribució de desplaçaments segons gènere. Font: EAMGP

Segons aquestes dades, els desplaçament per motius ocupacionals de les dones és menor
que els homes, sent els motius personals majors.
Respectes els modes de transport, les dones utilitzen menys el transport privat i més el
públic que els homes, tot i que el percentatge de transport públic és relativament baix en
comparació amb el transport privat. Els homes utilitzen menys els modes no motoritzats
que les dones, tot i que en cap cas s’arriba al 50 %.
Tenint en consideració la situació perifèrica de l’àmbit d’estudi, en relació al mode de
transport, l’ús dels modes no motoritzats en els dones és probable que sigui inferior
respecte el percentatge indicat.
En relació a l’equipament concret del Parc de bombers, i segons l ‘Institut d’ Estadística de
Catalunya, tenim les següents dades:

Efectius de Bombers per titularitat i sexe (font: Institut Estadística de Catalunya)

Només el 2 % del bombers de la Generalitat l’any 2020 són dones, tot i que es preveu un
augment progressiu després del Pla d’Igualtat dels bombers de la Generalitat, per la qual
cosa es preveu que els desplaçaments generats per l’equipament de bombers degut a
motius ocupacionals siguin principalment d’homes en uns primers anys.
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5. FINANÇAMENT

Segons art 19 del decret 344/2006 ,
19.1 L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada ha d'incorporar una proposta de
finançament dels diferents costos generats per l'increment de mobilitat degut a la
nova actuació i establir la obligació de les persones propietàries, en els termes fixats
per la legislació urbanística, de costejar i, si escau, executar la urbanització, així
com les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de
bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic o el reforçament d'aquestes,
quan sigui necessari com a conseqüència de la magnitud de l'actuació.

5.1. COSTOS GENERATS

En relació al transport urbà no es preveu cap modificació respecte a allò establert
actualment per planejament.
Els costos generats estan basats en la recomanació de modificació de les voreres existents
per a construir una vorera bici des de l’ampit de l’estudi fins a la carretera del Pont de
Vilomara.
La superfície estimada de vorera a modificar o reformar és:
110 m x 4m x 2 = 880m

2

on:
·

120m és la longitud fins a la carretera del Pont de Vilomara.

·

4m (2,50 m +1,50 m) és l’ample estimat per disposar el carril bici a la vorera
segons el manual de disseny de vies ciclistes a Catalunya.

·

2 és el número de voreres, una per sentit de circulació.

El cost material estimat seria:
2

2

880 m x 75 €/m = 66.000 €
Atès que es tracta d'una recomanació, aquest import és una estimació del que costaria dur a
terme la segregació del carril bici.
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6. CONCLUSIONS
El Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent a Manresa, i amb la finalitat de possibilitar
la nova implantació del Parc de Bombers, assigna als terrenys qualificats d’Equipament de
reserva (clau E.13) una nova doble qualificació, amb nova subclau específica: equipament
Administratiu Bombers a Bufalvent (clau E.6a) i Equipament Ambiental i de lleure (clau E.08)
No es desenvolupa cap nou sector únicament es un canvi de qualificació d’equipaments a
equipaments, en una parcel·la del polígon industrial de Bufalvent que ja es troba consolidat i
en funcionament, per tant les possibles variacions de trànsit i de la mobilitat que pugui
causar no son significatives.
S’ha estudiat la mobilitat generada en funció de dos escenaris possibles: escenari 1, on el
sostre edificable considerat es pren en comparació a l’actual parc de Bombers -que
concorda amb les previsions d'equipament que la Generalitat proposa implantar- i la resta
de l’àmbit segons índex d’edificabilitat, i escenari 2 , on el sostre edificable considerat és el
màxim establert per l’índex d’edificabilitat per tot l’àmbit.
En l’escenari 1, i en comparació amb la mobilitat ja avaluada pel planejament, no
s’incrementen els viatges generats.
En l’escenari 2, de màxims, s’estudia la mobilitat generada i l’impacte que té sobre les
xarxes de mobilitat existents i previstes pel planejament. Es preveu un increment de viatges
generats per aquest àmbit de 2266.
Per aquest escenari 2, es conclou que a nivell de trànsit l’increment que suposa la nova
vialitat pot ser assumit per les xarxes previstes o per les seccions de vial actual, tenint en
consideració la situació del trànsit actual. També s’ha analitzat les previsions a curt, mig i
llarg termini contemplades a l’ EAMGP, tenint en consideració també que es proposa
desviar part del trànsit de la C-55 cap a la C-16 per transformar la C-55 en una via de
caràcter més urbà, i en tot cas la mobilitat generada pot ser assumida per les vies actuals.
També es conclou que la xarxa de transport públic i col·lectiu pot assumir els viatges en
hora punta incrementats, i no es necessària cap modificació d’aquesta xarxa.
En relació a la xarxa no motoritzada, per assolir la correcta comunicació amb la xarxa
principal de vianants i la xarxa ciclable, s’ha recomanat la variació de la secció tipus de les
voreres de l’àmbit, per incloure el pas de bicicletes, i s’ha estimat el cost de les actuacions
recomanades a finançar i que es vàlid per ambdós escenaris.
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Independentment de si es dur a terme o no la construcció a futur d’una nova rotonda a la C55, l’increment de trànsit generat previst en el present estudi pot ser assumit sens cap
dificultat assolint un nivell de servei per la via principal de més de nivell D.

El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada dóna compliment al Decret 344/2006,
de 19 setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, i considera
COMPATIBLE la mobilitat generada com a conseqüència de les determinacions establertes
pel Pla especial urbanístic de bombers a Bufalvent, i segons les recomanacions indicades,
amb la mobilitat sostenible actual i la prevista a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada
del POUM vigent de Manresa.

Manresa, febrer del 2022
Signat,

Lluís Torrentó Serra
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 27.019
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ANNEX.SUPERFÍCIES ÚTILS PARCS DE BOMBER PROFESSIONALS
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