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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1.1. Objectiu del pla especial 
 
A principis de l’any 2021, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments, comunica a l’Ajuntament de Manresa la voluntat de renovar i traslladar 
el Parc de Bombers de Manresa. Aquesta comunicació ve acompanyada de la 
petició al consistori de trobar una parcel.la adient per a la implantació del Parc que 
pogués reunir les condicions que són requerides per a un equipament d’aquest tipus. 
 
D’aquesta manera, s’inicia un procés d’estudi dels possibles emplaçaments de les 
parcelꞏles qualificades d’equipament disponibles, de titularitat del mateix Ajuntament, 
que  puguin acollir les noves instalꞏlacions del Parc de Bombers de Manresa. 
 
Finalment, valorades les alternatives, es valora favorablement la instalꞏlació del Parc 
en uns terrenys situats al polígon industrial de Bufalvent, al carrer d’Edison 8B. Es 
tracta d’un solar amb bona accessibilitat, i d’unes dimensions suficients segons els 
requeriments tècnics de la Generalitat.  
 
Atès que el solar proposat està qualificat de Sistema d’Equipaments, Equipament de 
reserva (clau E.13), clau pensada per implantar equipaments no previstos en la 
planificació del POUM, es requereix la concreció del tipus d’equipament per a la 
implantació de l’ús pretès d’entre els previstos pel planejament. 
 
És així què, per concretar el destí específic d’aquest equipament com a Parc de 
Bombers, s’escau redactar el present Pla Especial Urbanístic. 
 
Quant a la tramitació del present document, el 6 de juliol de 2021, la Junta de Govern 
Local de l’ajuntament de Manresa pren l’acord per aprovar inicialment el “Pla 
Especial Urbanístic Equipament del Parc de Bombers a Bufalvent”, i durant el 
període d’exposició al públic, el 19 de juliol de 2021 es van solꞏlicitar informes 
d’aigües, de bombers i de mobilitat, rebuts de forma progressiva. 
 
En relació a bombers, el 29 de setembre de 2021 es va rebre informe favorable 
emès per la Regió d’Emergències Centre.  
 
Respecte l’informe d’aigües, el 22 de setembre de 2021 es va rebre informe 
favorable de l’Agència catalana de l’aigua, sense efectes significatius sobre el vector 
aigua, amb algunes consideracions que fan referència exclusivament al futur 
desenvolupament del projecte d’implantació del parc de bombers, reflectides a 
continuació: 
 

- Respecte l’abastament d’aigua: 
“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” 

 
- Respecte al sanejament: 

“En la parcelꞏla objecte d’urbanització i de pla especial, caldrà instalꞏlar una xarxa 
de tipus separativa (pluvials i residuals)” 

 
Pel que fa a la mobilitat, el 13 de setembre de 2021 es va rebre informe de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM), on es va considerar necessari que el Pla especial 
anés acompanyat del corresponent Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) amb informació actualitzada i que reculli els principis i requeriments que 
emanen de la Llei de Mobilitat, com del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, així com l’accessibilitat 
dels vianants, les condicions per a la circulació de ciclistes, el nombre de places 
d’aparcament de bicicletes o les reserves de punts de recàrrega per a vehicle 
elèctric, entre d’altres.  
 
El 28 de desembre es procedeix a una nova aprovació inicial del Pla especial per tal 
d’exposar públicament el document amb l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
El 7 de febrer de 2022 es va rebre informe favorable de l’ATM, considerant que el Pla 
Especial Equipament de Bombers a Bufalvent (Manresa), compta amb els elements 
necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible. No obstant això, s’estableixen 
condicions que es considera que s’hauran de tenir en compte en la redacció dels 
corresponents projectes constructius, reflectides a continuació: 
 

- 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  

 
En relació a aquestes prescripcions, es considera el següent: 
 
Pel que fa al repartiment modal, la millora de la descripció del transport públic, 
l’anàlisi dels itineraris i el nivell de servei de la mobilitat del vehicle privat, així com de 
la introducció d’indicadors de gènere, s’ha estimat revisar el document de l’EAMG 
per incloure les recomanacions que es proposen. 
 
Quant a la prescripció plantejada sobre el desenvolupament de la rotonda sobre la 
C-55 i el carril bici que l’ha de creuar, no es considera adient lligar una obligació 
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d’aquesta envergadura al projecte d’implantació de l’equipament, pels motius 
següents: 
 
En primer lloc, s’observa una imprecisió per part de l’informe de l’ATM en la 
consideració urbanística dels terrenys objecte del Pla especial, en el sentit que 
aquests no formen part de cap sector, ni tampoc la finca pot ésser considerada un 
sector de planejament per si mateixa, tal i com es menciona repetidament a l’informe. 
 
Cal tenir en compte que el present Pla especial té com a objectiu únicament 
l’assignació de l’ús definitiu a que es destinarà un sòl urbà consolidat i ja qualificat de 
sistema d’equipaments pel vigent POUM. Per tant, els terrenys que formen part del 
Pla especial, es configuren com un solar sense afectacions ni càrregues pendents, i 
que en cap cas el Pla especial planteja una transformació que derivi en obligacions 
urbanístiques.  
  
En aquest sentit, no es poden atribuir càrregues d’urbanització o transformació de 
sistemes a una finca urbana consolidada, tal i com suggereix l’informe de l’ATM, amb 
l’obligatorietat de connectar el polígon de Bufalvent a través de la provisió d’una 
rotonda sobre la C-55, i en conseqüència, la imposició de les obres d’urbanització 
necessàries per la seva execució.  
 
Més enllà, la transformació de la C-55 en una avinguda urbana, condició necessària 
per poder situar una rotonda sobre aquesta via, no depèn ni de l’ajuntament, ni de 
l’equipament, com tampoc en depèn cap de les finques situades al polígon de 
Bufalvent de manera individual, sinó que es tracta d’una competència de la 
Generalitat, i en tot cas es tractaria d’una transformació que escapa de les 
determinacions del present Pla especial i que caldria estudiar de forma independent. 
 
Per tot això, no es considera que en la redacció del projecte constructiu de 
l’equipament, s’hagi de tenir en compte la construcció de la rotonda a la C-55, ni 
tampoc la prescripció d’executar el carril bici previst a la carretera del Pont de 
Vilomara, atès que aquest projecte es durà a terme de forma coordinada quan les 
condicions per les que es planteja el carril bici siguin les adequades per la seva 
implantació. Entretant, l’itinerari per bicicletes es durà a terme a través de la passera 
projectada per vianants i bicicletes sobre la C55, a l’alçada de la carretera de BV-
1225, i que es preveu executar al llarg de l’any 2022. 
 
Finalment, cal esmentar que la normativa particular del present document ja preveu 
que pel desenvolupament del projecte constructiu sotmès a solꞏlicitud de llicència, 
s’hagi de redactar un estudi de mobilitat que reculli les consideracions necessàries 
en matèria de mobilitat, així com les mesures correctores que pel funcionament i 
l’afectació a la mobilitat, calgui implantar. 
 
Així doncs, el present document, respecte de l’aprovació inicial, torna a incloure com 
a annex l’EAMG amb la incorporació de les condicions esmenables proposades per 
l’informe de l’ATM, així com les modificacions necessàries a l’apartat 4. Mesures per 
l’assoliment d’una mobilitat sostenible, en concordança als canvis realitzats a 
l’EAMG. 
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1.2.  Marc legal i urbanístic 
 
Aquest Pla Especial Urbanístic es redacta en conformitat amb la legislació vigent i 
concretament amb: 
 

 Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010, de 3 d’agost,  i per la Llei 
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (RLUC). 
 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

 
 El Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 2017 i del qual se'n va donar 
conformitat per resolució del Director General d’Ordenació d’Urbanisme i 
Territori el 26 de setembre de 2017, i que va entrar en vigor a partir de la seva 
publicació al DOGC el 26 d'octubre de 2017. 
 

 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels Estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada 
 

 
1.3. Promotor 
 
La iniciativa de la redacció del present Pla Especial és de l’Ajuntament de Manresa.  
 
 
1.4. Àmbit del Pla especial 
 
L’àmbit objecte del present Pla Especial Urbanístic, situat al polígon industrial de 
Bufalvent, comprèn les parcelꞏles titularitat de l’Ajuntament de Manresa 
corresponents als números 8B, i una porció de la finca 16-18 del carrer d’Edison. 
L’àmbit queda concretat al plànol d’informació 03. Àmbit i topografia. 
 
La superfície gràfica total de l’àmbit d’actuació del present PE és de 11.332,22 m2, i 
comprèn les finques següents: 
 

 
 
Referència cadastral de la parcelꞏla Edison 16-18 3990010-DG0139G 
Coordenades UTM:  403786,27 ; 4618768,56 
Illa/Pol: 39900 
Parcelꞏla: 10 
Superfície total: 25.749,79 m2 
 

Referència cadastral de la parcelꞏla Edison 8B 3990017-DG0139G 
Coordenades UTM:  403888,72 ; 4618914,81 
Illa/Pol: 39900 
Parcelꞏla: 17  
Superfície total: 10.735,46 m2 
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Tal i com es mostra a la imatge següent, degut a un desajust entre el planejament 
vigent i el cadastre, el sòl destinat a equipament de reserva (clau E.13) situat a la 
finca Edison 8B, completa la seva superfície amb una petita franja de 591,16 m2 de la 
finca  Edison 16-18. 
 
 

 
Finques compreses dins de l’àmbit del Pla Especial segons cadastre 
 
 
1.5. Planejament vigent 
 
Aquest Pla Especial Urbanístic s’empara en la normativa urbanística vigent, en 
aquest cas en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM) 
aprovat el 21 de setembre de 2017, el qual se’n va donar conformitat per resolució 
del Director General d’Ordenació d’Urbanisme i Territori el 26 de setembre de 2017 i 
publicitat al DOGC el 26 d’octubre de 2017. 
 

 
POUM vigent, amb la finca qualificada de Sistema d’equipament de reserva (clau E.13) 
 
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: 
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 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 E.13 Equipament de reserva, és de 2,00m2st/m2s, amb una ocupació del 
60%. 
 
 
1.6. Estat actual 
 
El solar qualificat d’equipament de reserva (clau E.13), corresponent a la parcelꞏla 
Edison 8B i una franja de la parcelꞏla Edison 16-18, disposa d’una superfície total de 
11.332,22 m2. Els sòls limiten al nord amb una finca privada, a l’oest amb espai lliure 
qualificat com Sistema d’espais lliures. Parc paisatgístic de Balços i costers (clau 
D.1c), i al sud amb un equipament educatiu – llar d’infants Bressolvent-. El front 
principal es situa a l’est, al carrer d’Edison. El solar es troba sense edificar i no 
disposa de cap tancament. Es tracta d’uns terrenys erms, que encara conserven 
l’estat originari del sòl, amb una topografia suau i un desnivell més marcat cap al 
fons de la parcelꞏla.  
 
Pel que fa a l’espai de 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 a banda i banda. El sòl sense pavimentar de la banda més 
propera a la calçada es configura com a escocell corregut, i allotja una plantació 
d’arbrat d’alineació, amb arbres de l’espècie Platanus x hispànica situats cada 10 
metres, mentre que la franja a tocar del límit de parcelꞏla es materialitza en forma de 
parterre continu permeable a l’aigua de pluja La vorera presenta un gual de 4,90 
metres d’amplada a la banda esquerra del front de la finca. 
 
Actualment a la finca s’hi observa la presència de vehicles que utilitzen el solar a 
mode d’aparcament. 
 
 
2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Marc legal: procedència de la redacció del Pla especial 
 
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme estableix els supòsits per a la redacció dels plans especials 
urbanístics i en determina les especificitats. Concretament, l'article 67, modificat per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, estableix: 
 
Article 67. Plans especials urbanístics de desenvolupament  

1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 
urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a 
assolir les finalitats següents: 
 
[...] 
 
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament 
urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat 
pública o privada. 
 
[...] 
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3. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el 
planejament territorial o en el planejament urbanístic general no poden substituir en cap cas 
el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, 
per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden modificar els elements 
fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi poden alterar 
altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que 
siguin necessàries per a assolir la finalitat que els justifica. 
 

D'altra banda, la normativa urbanística del POUM recull la possibilitat de canviar l'ús 
dels equipaments assignats pel Pla, d'acord amb els supòsits recollits al punt 2 de 
l'article 397. 
 
Article 397. Regulació dels usos en els sistemes d’equipaments 

[...] 
 
2. La modificació de l’ús en els sòls qualificats de sistema d’equipaments requerirà la prèvia 
aprovació d’un pla especial urbanístic d’iniciativa municipal. 
 
[...] 
 
3. Als equipaments de reserva (E.13) els usos previstos en corresponen als usos 
provisionals admesos mentre no tinguin ús assignat. La concreció i distribució dels usos es 
realitzarà mitjançant un pla especial urbanístic d’iniciativa municipal i s’adequarà a les 
categories establertes pel sistema d’equipaments definit pel POUM. 

 
 
2.2. 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 present 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, 
l’edificabilitat bruta de la clau E.06 Administratiu, és de 2,00m2st/m2s, amb una 
ocupació del 50%, mentre que, l’edificabilitat bruta de la clau E.08 Ambiental i del 
lleure, és de 0,40m2st/m2s, amb una ocupació del 30%. El tipus d’ordenació serà el 
de Volumetria Específica. 
 
Tanmateix, segons l’article 51. Qualificació del sòl,  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. 
 
 
2.3. Justificació de la proposta 
 
Tenint en compte l’ús a què es vol destinar l’equipament situat al carrer d’Edison 8B, 
com a Parc de Bombers, es proposa definir l’equipament amb la clau E.06 
Equipament Administratiu, que preveu instalꞏlacions destinades a acollir els serveis 
públics d’administració i seguretat, que segons l’article 389. Classificació segons la 
seva funció urbanística. Usos específics, contempla aquelles activitats de prestació 
de serveis, on s’hi inclou la de bombers. 
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E.06 Administratiu 
Comprèn el conjunt d’instalꞏlacions i edificis destinats a acollir els serveis públics 
d’administració i seguretat. 

 
Per portar a terme una regulació de l’ordenació específica per a  la implantació del 
Parc de Bombers es proposa la creació d’una subclau, per la qual cosa aquest PE 
defineix la clau E.06a, com a Equipament Administratiu Bombers a Bufalvent. A 
aquesta subclau se li relaciona una normativa específica per a la implantació del 
Parc de Bombers, complementaria a les determinacions de la normativa del POUM 
per al sistema d’equipaments E.06. Equipament Administratiu.  
 
Tanmateix, donades les grans dimensions del solar de l’equipament, i ateses les 
necessitats del programa funcional del Parc de Bombers proposat, del qual encara 
no se n’ha definit el projecte d’implantació definitiu, es contempla la possibilitat que el 
mateix no necessiti ocupar la totalitat dels terrenys de la peça qualificada 
d’equipament. Així doncs, es proposa qualificar l’equipament amb una segona clau 
compatible amb la presencia dels espais lliures situats a la part posterior de la finca, 
en aquest cas amb la clau E.08 Equipaments  Ambientals i de lleure.  
 

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

 
L’assignació d’aquests tipus d’equipament als terrenys en qüestió es duu a terme en 
coherència amb el règim d’usos admesos previst a l’art. 397. Regulació del usos en 
els sistemes d’equipaments de la normativa del POUM que és el següent: 
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QUADRE USOS 

EQUIPAMENTS I 

SERVEIS COMUNITARIS

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14

HABITATGE UNIFAMILIAR 11

HABITATGE PLURIFAMILIAR 12

HABITATGE RURAL

HABITATGE TURÍSTIC 12

RESIDENCIAL ESPECIAL 6 5 6 9

HOTELER

APARTAMENT TURÍSTIC

COMERCIAL PETIT 1 7 12

COMERCIAL MITJÀ I GRAN 2

COMERCIAL TERRITORIAL

COMERCIAL ESTABLIMENT SINGULAR

OFICINES I SERVEIS 4 4 2 4 12

RESTAURACIÓ 2 12

RECREATIU

ESTACIONS DE SERVEI

SERVEIS FUNERARIS

INDÚSTRIA ARTESANAL 12

INDÚSTRIA URBANA

INDÚSTRIA AGRUPADA

INDÚSTRIA SEPARADA

INDÚSTRIA AÏLLADA

MAGATZEM

TALLERS REPARACIO VEHICLES

GESTIÓ DE RESIDUS

EXTRACTIU

TECNOLÒGIC

APARCAMENT 3
3, 

14
3 3 3 3 3

3, 

14
3 3 3 3 3

EDUCATIU

ESPORTIU 8 12

SANITARI ASSISTENCIAL

CULTURAL I ASSOCIATIU

RELIGIÓS

AGRÍCOLA

RAMADER

FORESTAL

GUÀRDIA I CUSTÒDIA D'ANIMALS

CÀMPING

LLEURE

ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC

SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS

SERVEIS PÚBLICS (seguretat‐correus)

INSTAL∙LACIONS RÀDIOCOMUNICACIÓ

INSTAL∙LACIONS SOLARS

ús admès

1 ús admès amb condicions

ús complementari

1 ús complementari amb condicions 
 
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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Aquesta doble qualificació ha de permetre fer un millor aprofitament d’aquest sòl 
públic, de manera que permetria utilitzar aquells terrenys no ocupats pel Parc de 
bombers amb altres finalitats relacionades amb la clau E.08, preferentment de relació 
paisatgística i funcional amb els espais lliures situats a l’oest del solar. 
 
Per tant, l’actual equipament de reserva (clau E.13) es concreta a través d’aquest Pla 
Especial amb una doble clau com a equipament administratiu Bombers a Bufalvent, i 
com a equipament ambiental i de lleure (clau E.06a/E.08). 
 
 
3. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
Article 1. Objecte de la normativa  
 
El present Pla Especial defineix una nova subclau per regular la implantació de 
l’equipament Administratiu de Bombers a Bufalvent (clau E06.a).  
 
Les presents Normes Urbanístiques defineixen les condicions generals i específiques 
d’aquesta subclau. 
 
Article 2. Condicions generals de la subclau E06.a Administratiu de Bombers a 
Bufalvent  
 
Amb caràcter general, són d’aplicació els paràmetres reguladors del sistema 
d’equipament Administratiu (clau E.06) del POUM de Manresa, segons les 
definicions de l’article 147. Tipus d’equipaments, i d’acord amb els usos determinats 
a l’article 397. Regulació dels usos en els sistemes d’equipaments, i en general per la 
resta de determinacions del mateix POUM. 
 
Article 3. Condicions específiques de la subclau E06.a Administratiu de 
Bombers a Bufalvent  
 
1. El projecte del Parc de Bombers haurà de justificar la compatibilitat de la seva 

implantació en relació a la presència de la llar d’infants Bressolvent, i de la resta 
de l’entorn de la finca. Això inclou tant l’edificació principal, com els espais 
funcionals, i tots aquells elements auxiliars necessaris per al funcionament de 
l’equipament. 

 
2. La proposta projectual de l’equipament farà especial atenció a: 
 

 La qualitat arquitectònica del projecte 
 La integració paisatgística amb la zona d’espais lliures 
 L’impacte de les visuals llunyanes des del sud i l’oest de l’àmbit 
 
I en general, es cercaran les mesures necessàries per assolir un projecte amb 
criteris de sostenibilitat en matèria d’energia, racionalització de l’aigua i el cicle 
dels materials.  

 
3. Amb l’objectiu de preveure les necessitats sobre mobilitat de l’espai públic proper 

que pugui generar la implantació del Parc de Bombers, el projecte sotmès a 
solꞏlicitud de llicència haurà d’incorporar un estudi de mobilitat que prevegi les 
mesures i consideracions necessàries en matèria de mobilitat per la implantació 
de l’equipament. Tanmateix, aquest estudi inclourà la determinació de les places 
d’aparcament tant de vehicle privat, com de bicicletes, i la resta de modes de 
transport a considerar, així com la reserva de places PMR, d’acord amb les ràtios 
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establertes pel POUM, el Decret 344/2006, i l’Ordre VIV/561/2010 (a partir de 
gener de 2022 nova Ordre TMA/851/2021). 

 
 
4. MESURES PER A L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE  
 
L’abast del Pla Especial no es planteja objectius en relació a la mobilitat. No obstant, 
tot i que el POUM ja va avaluar la mobilitat generada amb la previsió d’un 
equipament en aquests terrenys, d’acord amb el requeriment expressat a l’informe 
de mobilitat de 13 de setembre de 2021, emès per l’Autoritat del Transport 
Metropolità, s’ha encarregat un nou Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
segons Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels Estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, quines conclusions s’incorporen al present Pla especial, 
juntament amb la consideració d’aquells principis existents a les normatives 
sectorials en relació a l’accessibilitat i reserva de places PMR segons Ordre 
VIV/561/2010, o les reserves de punts de recàrrega per a vehicle elèctric segons allò 
establert pel Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova 
ITC BT 52 "Instalꞏlacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega 
de vehicles elèctrics, sense prejudici de totes aquelles normes que siguin d’aplicació. 
 
L’EAMG, un cop esmenat amb les recomanacions de l’informe de l’ATM, conclou el 
següent: 
 
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 parcelꞏla 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 colꞏlectiu 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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Tanmateix, a la normativa particular s’ha previst que en el desenvolupament de 
l’equipament com a Parc de bombers s’hagi de redactar un estudi de mobilitat que 
reculli les mesures correctores que, pel funcionament i l’afectació a la mobilitat, 
calgui implantar. 
 
Manresa, març del 2022 
Per l’equip redactor  
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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 

bombers a Bufalvent de Manresa, amb una superfície de 11.332,22 m
2
. 

 

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 

E.13 Equipament de reserva, és de 2,00m
2
st/m

2
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 

8B i una franja de la parcel·la Edison 16-18, disposa d’una superfície total de 11.332,22 m
2
.  
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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, 

l’edificabilitat bruta de la clau E.06 Administratiu, és de 2,00m
2
st/m

2
s, amb una ocupació del 

50%, mentre que, l’edificabilitat bruta de la clau E.08 Ambiental i del lleure, és de 

0,40m
2
st/m

2
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.  

La superfície gràfica total de l’àmbit d’actuació del present PE és de 11.332,22 m
2
, 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:      403888,72 ; 4618914,81  

Illa/Pol:       39900  

Parcel·la:      17   

Superfície total:      10.735,46 m
2
 

2 . 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 m
L8

 

El sòl destinat a equipament de reserva (clau E.13) situat a la finca Edison 8B, completa la 

seva superfície amb una petita franja de 591,16 m
2
 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 
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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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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 BV-

1225. 

 

Connexió  via C-55  ( font: ICC) 

C-55 
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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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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. 

  

C/Edison 

àmbit 
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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 L1- 

estaria 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.  

 

  



  

 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA                                                   17/ 40  

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. 

 

 

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

 

Parada d’autobús interurbà carrer d’Edison  

Parada C/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 ) 
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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: 

 edificabilitat bruta ocupació 

POUM VIGENT clau E.13 Equipament de reserva 2,00m
2
st/m

2
s * 60% 

PROPOSTA PLA 
ESPECIAL 

clau E.06 Equipament Administratiu  2,00m
2
st/m

2
s 50% 

clau E.08 Equipament Ambiental i del lleure 0,40m
2
st/m

2
s 30% 

(*)L’EAMGP, suposa per aquests una edificabilitat de 1 m
2
st/m

2
s 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 

1m
2
st/m

2
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 m
2
 

sostre 
Viatges generats 
per dia 

E.13 equipament  1 m
2
st/m

2
s 11.332,22 m

2
 11.332,22 m

2
 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. 

En addenda, que el planejament possibiliti una edificabilitat de 2m
2
st/m

2
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 

una superfície útil màxima total estimada en 1.504m
2
. 

L’actual parc de bombers se situa en uns terrenys al nord-est de Manresa, i té segons 

cadastre una superfície construïda de 2.095 m
2
. La superfície total dels solars ocupats és de 

10.985 m
2
. L’edificabilitat neta seria 0,19 m

2
st/m

2
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 m

2
 

sostre 

Viatges 
generats 
per dia 

E.06a Parc de 
bombers  

0,19 m
2
st/m

2
s ** 10.985 m

2
 2095 m

2
 20 419 

E.06a /E.08 equipament 2 m
2
st/m

2
s* 347,22 m

2
 694,44  m

2
 20 138 

Total  0,25 m
2
st/m

2
s 11.332,22 m

2
 2.789,44 m

2
 20 557 

(*)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 

2m
2
st/m

2
s  per una superfície restant de l’àmbit de 347,22 m

2
 ( 11.332,22m

2 
– 

10.985m
2
). 

 

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 

m
2
st/m

2
s. La previsió del planejament considerant 1m

2
st/m

2
 dóna a l’àmbit un sostre 

construït de 11.332,22m
2
, 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 

planejament per tot l'àmbit, corresponent a 2m
2
st/m

2
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 ocupació 

POUM VIGENT Clau E.13 Equipament de reserva 2,00m
2
st/m

2
s 60% 

PROPOSTA PLA 
ESPECIAL 

Clau E.06 Equipament Administratiu 2,00m
2
st/m

2
s 50% 

Clau E.08 Equipament Ambiental i del lleure 0,40m
2
st/m

2
s 30% 

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 

Tenint en consideració que la superfície de l’àmbit és de  11.332,22 m
2 
, els viatges generats 

per dia serien: 

 Clau  Edificabilitat 
neta escenari 2 

Màxim m
2
 

sostre 
n.viatges /100 m

2
 

sostre 
Viatges 
generats per dia 

PROPOSTA PLA 
ESPECIAL 

Clau 
E.06a/E.08  

2 m
2
st/m

2
s 22.664,44 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 

de POUM vigent que suposava una edificabilitat mitja d’1 m
2
st/m

2
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 

20.000 m
2
.   



  

 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA                                                   31/ 40  

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   Sostre 
considerat 

Ràtio  

altres equipaments púbics 

Places mínimes 
d’aparcament 

POUM VIGENT 11.332,22 m
2
 1 plaça/100 m

2
 sostre 114 

PROPOSTA 
PLA 
ESPECIAL 

Escenari 1  2.789 m
2
 1 plaça/100 m

2
 sostre 28 

Escenari 2 22.664,44 m
2
 1 plaça/100 m

2
 sostre 226 

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 

escenari 1 

VP vehicle privat 

60%* 

TPC  transp. públic 

8,5%* 

No motoritzats 

31,5%* 

Total  557 334 47 176 

Decrement respecte 
l’EAMGP (2267)  

1.710 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 

considerada d’1m
2
st/m

2
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. 

  clau Edificabilitat Viatges generats per dia 

EAMGP E.13 1 m
2
st/m

2
s 2.267 

escenari 1 E06a+E08 0,25 m
2
st/m

2
s 557 

escenari 2 E06a/E08 2 m
2
st/m

2
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 

escenari 2 

VP vehicle privat 

60%* 

TPC  transp. públic 

8,5%* 

No motoritzats 

31,5%* 

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. 

 

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

 

 

C/Edison 

àmbit 
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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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Mapa increment de trànsit i àmbit d’estudi  (font :EAMGP ) 

  

C-55 

Àmbit PE 

Ctra. del Pont de Vilomara 

Ctra. De Viladordis 

Ctra. BV-1225 
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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 C-

55 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 BV-

1225 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: 

 
 

 

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 

Àmbit PE 

C-55 

Ctra. del Pont de Vilomara 

BV-1225 

Ctra. De Viladordis 

BV-1225 
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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 

  

 
 

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. 

Àmbit PE 
Àmbit PE 
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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 (BV-

1225) 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. 

  



  

 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA                                                   44/ 40  

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 

escenari 1 

VP vehicle privat 

60%* 

TPC  transp. públic 

8,5%* 

No motoritzats 

31,5%* 

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 

considerada d’1 m
2
st/m

2
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 Ùs Edificabilitat 
suposada 

sostre Viatges generats 
per dia 

TPC  transp. públic 

8,5%* 

E.13 equipament 1 m
2
st/m

2
s 11.332,22 m

2
 2.267 193 

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 

60%* 

TPC  transp. públic 

8,5%* 

No motoritzats 

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: 

 880 m
2
 x 75 €/m

2
 = 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 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. 

 

 

                                         Manresa, febrer del 2022 

Signat, 

 

 

 

                                               Lluís Torrentó Serra 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 27.019 



ANNEX.SUPERFÍCIES ÚTILS PARCS DE BOMBER PROFESSIONALS  
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