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1. INTRODUCCIÓ 
 

Situació i presentació 
 
Folgueroles és un petit municipi d’Osona, amb una extensió de 10,5 Km2, que està situat a cavall de la 
plana de Vic i l’inici de les Guilleries, les quals accidenten el sector oriental del terme. 
 
El relleu suau de ponent, esquitxat de masies i alguns petits turons (de les Mentides, Sant Jordi de 
Puiseslloses), es torna abrupte a llevant, amb barrancs i fondalades plenes de vegetació, per on 
discorren torrents com el de Folgueroles (afluent del Gurri) o el Lledoner. 
 
Té el veïnatge dels termes de Tavèrnoles i Gurb (N), Sant Sadurní d’Osormort i Vilanova de Sau (E), 
Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta (S) i Vic (O). Dista 5 km de Vic, 37 km de Ripoll, 60 km de Girona i 
75 km de Barcelona. 
 
 

La població i l’economia 
 
Segons l’últim cens de població de l’IDESCAT de l’any 2011, la població de Folgueroles és de 2.229 
habitants. 
 
En els últims 30 anys l’evolució de la població ha estat d’un lent però continuat creixement: 1.016 h el 
1981, 1.160 h el 1991, 1.693 h el 2001 i l'any 2005 s'arribà a 1.905 h. 
 
Quant a l'economia, segles enrere hi hagué a la localitat alguns telers de cànem, però l'ofici 
predominant era el dels picapedrers i, sobretot, el dels pagesos, que tenien cura de les hortes veïnes a 
la població, i també el dels bracers o mossos de les grans pagesies del terme.  
 
L'economia del terme està basada, en bona part, en les activitats relacionades amb el sector primari. A 
excepció d'alguns productes d'horta que es fan a tocar de la riera, hi ha un predomini dels conreus de 
secà, principalment de cereals (blat, ordi) i farratge; també es conreen patates. 
 
La ramaderia té una certa importància; hi destaca la cria de bestiar porcí, i també de boví i la cria de 
conills. A la darreria del segle XX es registrà una presència notable de ruscs que denota activitats 
apícoles. 
 
En el sector industrial s'ha destacat l'extracció, a les serralades de les Guilleries, de grans quantitats de 
pedra de to groguenc, gris o blavós, molt apreciada en la construcció per la seva ductilitat i la facilitat 
amb què es pot treballar. 
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2. OBJECTE 
 
Des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb l’Ajuntament de Folgueroles, es redacta el 
Catàleg de camins del municipi de Folgueroles. 
 
L’objecte del present document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de 
camp. Aquestes dades s’han organitzat en una base de dades amb la qual s’ha elaborat una fitxa per 
cada camí. 
 
Per tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals, les característiques morfològiques, 
els seus elements constitutius,... D’aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la seva 
situació i el seu estat actual. 
 
La definició dels camins a inventariar la realitzà l’Ajuntament de Folgueroles, en base a les directrius 
indicades pels tècnics de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.  
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA UTILITZADA 
 
Per poder dur a terme el present catàleg de camins es va definir un pla de treball que es dividia en una 
primera fase de treball de camp i recollida de dades, i una segona fase de compilació i organització de 
les dades obtingudes. 
 
Abans de començar a realitzar el treball de camp, i considerant que el present projecte és extens en 
quant a camins inventariats i en quant a territori, es va consultar amb els tècnics municipals possibles 
observacions a considerar dels camins. 
 
L’inici i final de cada camí es van definir, sempre que es va poder, tenint en compte on era situada la 
via principal o nucli urbà més proper; així, el començament de cada camí s’ha situat a l’extrem més 
proper a aquests i el final del camí, a l’extrem més distà. 
 
Després de recollir la informació de cada camí a camp, començava la segona fase que era el 
processament de dades. Digitalització dels camins, introducció de dades i processament, i 
posteriorment elaboració de les fitxes de cada un dels camins catalogats, amb la seva descripció i 
característiques principals. 
 
Així doncs, per a cada unitat inventariada el resultat obtingut ha estat el següent: 
 

• Fitxa resum. 

• Reportatge fotogràfic. 

• Plànol de situació del camí a escala 1:5.000 en el qual es defineix: el traçat del camí i la 
numeració per PQ’s, la toponímia complementària i els elements més remarcables.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LA FITXA D’INVENTARI 
 
Per a la caracterització dels camins s’han definit els següents paràmetres que serà la informació 
mostrada a les fitxes d’inventari: 
 
Grup Paràmetre Tipus de dada 

Dades identificatives Codi 
Nom del Camí 
Extrem i topònim inicial 
Extrem i topònim final 
Situació 

Codi 
Text 
Text 
Text 
Imatge 

Dades generals (estat i  
geometria, dades funcionals) 

Estat i geometria: 
General  
Longitud 
Amplada Mitjana 

Dades funcionals: 
Tipologia de camí 
Restricció de circulació 

 
Valoració 
Numèric 
Numèric 
 
Text 
Text 

Descripció i observacions Descripció 
Fotografia 
Perfil longitudinal 

Text 
Imatge 
Imatge 

Inventari d’elements Amplades 
Ferm 

Relació 
Relació 

 
Els conceptes es descriuen a continuació, i per facilitar la comprensió de la classificació emprada, quan 
és possible es fa servir suport gràfic. 
 
a. Dades identificatives 
 

Codi del camí: S’ha donat un número a cada unitat inventariada. 

Nom del camí: Nom del camí. 

Extrem i topònim inicial i final: Topònim corresponent al punt d’inici o final del camí, que pot ser 
una carretera, camí, població, grup de cases, casa aïllada, explotació o equipament, lloc 
d’interès turístic o altres.  

Situació: Plànol esquemàtic del terme municipal amb la traça del camí. 

 
b. Dades Generals 
 

Estat general del camí: Paràmetre que avalua l’estat general dels camins. Les següents 
fotografies mostren els diferents estats generals dels camins inventariats. 
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Figura 1. Bon estat 

 
Figura 2. Estat acceptable 

 

 
Figura 3. Mal estat 

 

 
Longitud: Llargada en metres del camí. 

Amplada mitjana: Amplada mitjana en metres del camí. 

Tipologia de camí: 

• Camí forestal: Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixen 
per a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de 
plataforma de 4 m, que formen la xarxa forestal bàsica. 

• Pista forestal: Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, de 
característiques similars, construïdes per al transport d’aprofitaments forestals, 
d’amplada mitjana de plataforma de 3 m, i formen la xarxa forestal.  

• Camí rural: Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de 
circulació permanent, per a la millora d’infraestructures agrícoles, ramaderes i 
forestals, i per a donar accés als nuclis rurals, cases aïllades, ... 

• Corriols i senders: Vials únicament aptes per al pas dels vianants.  

 
 
 
 

 
Restricció de circulació: es determina si existeix algun tipus de restricció de circulació, segons 
els següents quatre criteris: 

• Cap restricció: Autoritzat a tots els vehicles o d’ús públic. 

• Prohibit permanentment: accés motoritzat prohibit permanentment. 

• Prohibit temporalment: accés motoritzat prohibit temporalment. 

• Prohibit parcialment: accés motoritzat prohibit parcialment. 

 
c. Descripció i observacions 
 

Descripció: Consideracions més rellevants observades durant la recopilació de les dades de 
camp, que permeten identificar els conceptes particulars i singulars de cada camí en concret.  

Fotografia: de cada camí inventariat s’ha incorporat una pressa fotogràfica, que destaca alguna 
zona representativa del camí. 

Perfil longitudinal: gràfic que mostra el tall longitudinal de l’inici al final del camí. 

 
d. Inventari d’elements 
 

Amplades: L’amplada del ferm determina en bona part la transitivitat del camí. La mesura s’ha 
realitzat de la part útil de rodament per vehicles i quan es tractava d’un sender de la part útil per 
als caminadors. 

Ferm: Identificació dels ferms dels camins en quant a material de composició. Es consideren 
cinc tipus de ferms: 

• De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny 
o reblerta amb terres del mateix indret. 

• Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d’una mescla de 
material de diferent tamany granular compactat. 

• Aglomerat: capa de rodadura d’aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma 
de reg asfàltic simple, doble, triple o equivalent. 

• Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat. 

• Afloraments de roca. 
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Figura 4. Aglomerat 

 
Figura 5. Formigonat 

 

 
Figura 6. Capa de rodadura de tot-ú 

 

 
Figura 7. Terra 

 

 
Figura 8. Aflorament de roca 

 

   
5. PROCESSAMENT DE DADES 
 
Paral·lelament a l’elaboració de les fitxes d’inventari, s’ha construït una Geodatabase en format .mdb 
d’ArcGis 9.2, per tal d’emmagatzemar les dades obtingudes i poder-les estructurar segons diferents 
conceptes. 
 
Aquesta base conté: 
 

• Capa SIG de rutes de camins anomenada IVC_VIAL. 

• Taules, on es recull tota la informació de cada camí. Aquestes s’uneixen per referenciació 
lineal a la capa IVC_VIAL a partir de d’identificador del camí i del PK. 

 
Creació del fitxer de rutes de camins (IVC_VIAL) 
 
Les rutes són elements lineals que identifiquen de manera única el sistema de mesura. Així, per poder 
representar les entitats d’informació de les quals es coneix la seva localització relativa dins d’un camí, 
és necessari disposar de la informació geogràfica estructurada de manera que, per cada un dels 
camins, s’estableixi un sistema de mesura que és el que permetrà la localització de les entitats. 
 
El sistema de mesura utilitzat, la longitud dels camins, defineix, doncs, localitzacions discretes al llarg 
de cada un. Aquesta col·lecció de rutes (de camins) amb el mateix sistema de mesura (la seva 
longitud) constitueix la base cartogràfica de referència i principal SIG d’una xarxa de camins o 
carreteres. Per la creació del fitxer de rutes cal introduir en el programa ArcGis 9.2 la següent 
informació: 
 

• Capa SIG de camins 

• Sistema de mesura 

 
 
Model de dades de Referència Lineal 
 
Els punts quilomètrics dels camins esdevenen un sistema de mesura unidimensional que permet 
simplificar la recollida i la representació de la informació (elements puntuals i lineals), utilitzant la seva 
posició relativa (el punt quilomètric) al llarg del camí, sense necessitat de conèixer la seva localització 
absoluta, és a dir, les seves coordenades geogràfiques exactes. D’aquesta manera, es pot representar 
gràficament tota la informació recollida, únicament associant-la a qualsevol tram, independentment del 
seu inici i final (s’entén punt quilomètric inicial i final). Aquesta informació pot representar-se, enllaçar-
se i analitzar-les sense afectar la geometria lineal de referència. 
 
El procediment tipus de treball és el següent:  
 

• Creació del fitxer rutes de camins.  

• Representació cartogràfica de la informació alfanumèrica. 

 
6. RELACIÓ DE CAMINS ESTUDIATS 
 
A la taula que es mostra a continuació, es recullen tots els camins inventariats indicant-ne: el codi, el 
nom del camí, el topònim d’origen i final, i la seva longitud en metres.  
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Codi Nom del Camí Origen Final Longitud 
(m) 

1 Camí Ral. Tram Oest c/ de la Codina El Raurell 2.333 

2 Camí Ral. Tram Est Ctra. N-141D (PK 
5+970) 

Gorg de Llitons – T.M. 
Sant Sadurní d’Osormort 3.788 

3 Camí de Sant Jordi c/ Sajolida – Piscina 
Municipal 

Ermita de Sant Francesc 
– T.M. Vic 3.607 

4 Camí de Tavèrnoles Cementiri – Camp de 
futbol 

Torrents – T.M. 
Tavèrnoles 997 

5 Camí de Sant Julià Ctra. N-141D (PK 
5+480) 

c/ Girona al T.M. Sant 
Julià de Vilatorta 1.281 

6 Camí del Tamborí Torrents – T.M. 
Tavèrnoles 

Camp de vol – T.M. 
Tavèrnoles 1.105 

7 Camí dels Horts de la 
Sala c/ Font de la Sala Obra de Pas Ctra. 

N-141D 356 

8 Camí de la Codina. Tram 
Oest Camí 1 (PK 1+192) c/ Folgueroles al T.M. 

Vic 1.405 

9 Camí de la Codina. Tram 
Est Camí 3 (PK 0+203) Camí 1 (PK 1+087) 1.959 

10 Camí de Can 
Tramuntana Camí 2 (PK 0+309) L’Alberedea – T.M. Sant 

Julià de Vilatorta 929 

11 Camí dels Focs Camí 3 (PK 1+580) Camí 9 (PK 1+408) 469 

12 Camí de la Damunt c/ Passavant – Can 
Clotet 

Ermita de la Mare de 
Déu de la Damunt 621 

13 Camí de Tavèrnoles Ermita de la Mare de 
Déu de la Damunt T.M. Tavèrnoles 311 

 
 
7. CONCLUSIONS 
 
Recollides i analitzades les dades obtingudes a l’inventari de camins es poden extreure les següents 
conclusions: 
  

- S’han inventariat un total de 13 camins. 
 
- La longitud total de la xarxa a inventariar és de 19,161 quilòmetres, els quals s’han pogut 

inventariar en la seva totalitat. 
 
- La llargada dels camins varia dels 311 m que fa el camí de Tavèrnoles (camí núm. 13), fins els 

3.788 m que fa el Camí Ral – Tram Est (camí núm. 2). 
 
- Hi ha 3 camins inventariats que no superen els 500 m de llargada, 3 que tenen una llargada 

superior a 500 metres i inferior a 1 quilòmetre, 4 de llargades compreses entre 1 i 2 quilòmetres 
i 3 que superen els 2 quilòmetres. 

 

23%

23%
31%

23%

Inferior a 500 m

Entre 500 m i 1 km

Entre 1 km i 2 km

Superior a 2 km

 
- La majoria dels camins inventariats es troben en un estat general de conservació bo o 

acceptable, que permeten la circulació amb qualsevol tipus de vehicle. En el cas dels 
classificats com acceptable, pot ser que tinguin trams en bon estat, però es pren el tram més 
restrictiu per a la classificació general. Hi ha 5 camins que s’han classificat en bon estat i 5 en 
estat acceptable, que es corresponen amb els que donen accés a cases, nuclis poblats o 
explotacions agrícoles i pels que es circula habitualment, i 2 d’ells que estan en mal estat de 
conservació i que només es poden recórrer amb vehicle tot-terreny o a peu. Un cas particular és 
el camí núm. 13, pel que no es pot circular amb vehicles donada la seva poca amplada, però 
que s’ha classificat en bon estat tenint en compte que és un sender. 

 
- El Tram Oest del Camí Ral s’ha inventariat en la seva totalitat, però els últims 30 m. de camí, 

que connecten amb el T.M. de Vic, es troben tancats al pas de vehicles amb barreres de 
formigó tipus New Jersey. 

 
- L’amplada a la majoria dels camins és variable. Tots els camins són aptes per al trànsit rodat 

pel que fa la seva amplada, excepte alguns trams dels camins núm. 5 i 12 i el camí núm. 13 en 
la seva totalitat, que són senders, i és l’estat del terreny el que en condiciona la seva 
accessibilitat. La major amplada mitjana és de 4,33 m (camí núm. 4) i la menor és de 0,94 m 
(camí núm. 13). En el següent gràfic es pot apreciar en percentatges i agrupades, les amplades 
mitjanes de tots els camins.  

31%

23%

23%

23%

Fins a 2,5 m

De 2,5 a 3,0 m

De 3,0 a 3,5 m

A partir de 3,5 m

 
 

- Pel que fa al tipus de ferm, els quilòmetres traçats queden classificats així: 7,575 km de terra, 
8,141 km de rodadura de tot-ú, 0,485 km d’aflorament de roca, 1,752 km d’aglomerat i 1,208 km 
de formigonat. El següent gràfic mostra els percentatges de cada tipus de ferm: 
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Terra
40%

Tot-ú
42%

Aflorament
3%

Aglomerat
9%

Formigonat
6%

Terra

Tot-ú

Aflorament

Aglomerat

Formigonat

 
- Gairebé tots els camins inventariats no presenten drenatge longitudinal i això comporta el 

deteriorament del ferm i la formació de xaragalls en molts dels casos estudiats.  
 
- L’equip que ha realitzat l’estudi considera que ha efectuat els treballs necessaris d’acord amb 

l’encàrrec objecte d’aquesta actuació. 
 
 
 

Folgueroles, juny de 2012 
 
 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports          L’Arquitecta  
Autor del Projecte             de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

                 Actuació en Infraestructures 
 
 
 

Jordi San Millan Filbà             Maria Isabel Gómez Ramírez 
 
 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures 
 
 
 
Valentín Aceña Ramos 
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DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

1

Nom del camí
Camí Ral. Tram Oest

Tipologia de camí: Camí rural

Carrer Explotacions

c/ de la Codina El Raurell

Longitud: 2.333 m

Camí que té el seu inici en el c/ de la Codina, situat en el Polígon Industrial, i que finalitza en el límit amb el T.M. de Vic, al 
costat de l’explotació agrícola El Raurell. El camí presenta un primer tram que s’ha arranjat en una actuació força recent, 
des del PK 0+000 fins el 0+610, en la qual es va formigonar la calçada amb una amplada d’entre 3,2 i 3,5 m., s’executà 
una cuneta de 100 cm d’amplada en el marge nord des del PK 0+140 fins el 0+445 i a tots els accessos a les finques 
particulars s’ha instal•lat un tub de formigó i becs prefabricats com a passacunetes, tant per la de formigó com la de terres 
de l’altre marge. A partir del PK 0+610 i fins el 1+070 el paviment del camí continua essent de formigó i amb la mateixa 
amplada, de 3,2 a 3,5 m., però sense l’arranjament de cunetes i accessos a finques. En el PK 1+070, situat al costat de la 
Casa Nova dels Frares, el ferm del camí passa a ser una capa de rodadura de tot-ú en una longitud aproximada de 30 m., 
fins a transitar pel formigó del tauler del pont sobre la carretera C-25; i un cop passat aquest, el ferm torna a estar format 
per una capa de rodadura de tot-ú fins gairebé el PK 2+310, amb un bon estat de conservació, tot i presentar puntualment 
alguns flonjalls per acumulació d’aigua entre el PK 1+700 i el 2+310, però que no presenten cap dificultat per a circular 
amb vehicles tipus turisme. Pel que respecte a les amplades, en el PK 1+070 el camí s’eixampla fins el 4,6 m, que és la 
mateixa amplada de pas que té el pont, seguidament hi ha un tram d’aproximadament 80 m que discorre paral•lel a la C-25 

General: Camí en bon estat

Restricció de circulació: Tancat a vehicles al PK 2+310

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m3,56 INVENTARI D'ELEMENTS

(del PK 1+1140 al 1+220) en que l’amplada augmenta fins els 6 m, i a continuació l’amplada es manté aproximadament 
constant entre els 3,2 i 3,5 m. fins el final del camí. Un cop passat l’accés a el Raurell el camí s’endinsa cap al T.M. de Vic, 
i a partir del PK 2+310 el ferm torna a ser de formigó. Però l’accés a Vic no és possible amb vehicle, doncs el camí es troba 
tallat amb 2 barreres tipus New Jersey de formigó, de forma que només es pot passar a peu o bicicleta.
Les contencions metàl•liques del pont s’han renovat dins les obres de desdoblament de la C-25, i s’han instal•lat biones a 
ambdós costats del camí en els accessos al mateix, des del PK 1+090 al 1+220 aproximadament.
Aquest camí forma part del Camí de Sant Jaume per Montserrat.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 40 3

40 290 3,5

290 380 3,2

380 850 3,5

850 1070 3,2

1070 1140 4,6

1140 1220 6



AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

1220 1460 4

1460 1670 3,5

1670 1830 3,2

1830 1950 3,5

1950 2260 3,2

2260 2333 3,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 1070 Formigonat.

1070 1100 Capa de rodadura de tot-
ú.

1100 1130 Formigonat.

1130 2310 Capa de rodadura de tot-
ú.

2310 2333 Formigonat.
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Reportatge fotogràfic                  Camí 1 
                  Full 1/4 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+150 

 
PQ 0+290 

 

 
PQ 0+460 
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Reportatge fotogràfic                  Camí 1 
                  Full 2/4 

 
PQ 0+610 

 

 
PQ 0+760 

 
PQ 0+900 

 

 
PQ 1+080 
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Reportatge fotogràfic                  Camí 1 
                  Full 3/4 

 
PQ 1+160 

 

 
PQ 1+280 

 
PQ 1+450 

 

 
PQ 1+600 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 1 
                  Full 4/4 

 
PQ 1+760 

 

 
PQ 1+950 

 
PQ 2+150 

 

 
PQ 2+290 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

2

Nom del camí
Camí Ral. Tram Est

Tipologia de camí: Camí rural

Carretera Altres

N-141D (PK 5+970) Gorg de Llitons - T.M. St. Sadurní d'Osormort

Longitud: 3.788 m

Camí que s’inicia en el PK 5+970 de la carretera N-141D, al costat de la Font Trobada, i que condueix fins el Gorg de 
Llitons, en el límit amb el T.M. de Sant Sadurní d’Osormort. Presenta una gran variabilitat en quan a ferms, amplades i 
accessibilitat. El primer tram de camí, de 310 m. de longitud, té un ferm format per una capa de rodadura en un estat de 
conservació acceptable i una amplada d’entre 3 i 2,5 m., pel que es pot circular sense dificultats amb vehicles tipus turisme. 
En el PK 0+310 i fins el 1+010 el camí només és apte per a vehicles tipus tot-terreny. El ferm és de terra sense tractament 
en un estat de conservació dolent, excepte els últims 30 m. del tram en que el camí discorre sobre un aflorament de roca, i 
l’amplada és variable entre 2 i 3 m. El següent tram de camí, del PK 1+010 fins el 1+075, és coincident amb un altre camí 
existent que porta des de la carretera N-141D fins el Mas d’en Coll. Aquest és transitable per tot tipus de turismes, doncs 
presenta un ferm format per una capa de rodadura de tot-ú en bon estat i una amplada de 3 m. A partir del PK 1+075 fins el 
PK 2+325 el camí presenta una amplada que varia entre els 2,5 i els 3 m., amb un ferm consistent en terres sense 
tractament, amb pedres soltes i afloraments puntuals de roca (que és majoritari entre el PK 1+270 i el 1+300). L’estat 
general d’aquest tram és acceptable i la circulació amb vehicles tipus turisme no presenta dificultats. El següent tram és el 
que discorre entre el PK 2+325 i el 2+440. En aquest cas el ferm està format per un tractament superficial lleugerament 

General: Camí en un estat acceptable

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m2,71 INVENTARI D'ELEMENTS

degradat, i l’amplada és constant i de valor 3,5 m. Un cop finalitzat aquesta tram i durant 500 m. aproximadament (fins el 
PK 2+950), la plataforma del camí passa a estar constituïda per una capa de rodadura de tot-ú en un estat de conservació 
acceptable i apte per a qualsevol tipus de vehicle, amb una amplada de 2,5 m. A partir del PK 2+950 i fins el final el camí 
passa a tenir un ferm de terra sense tractament, en un estat de conservació dolent i amb nombroses pedres i afloraments 
puntuals de roca que només permeten el pas amb vehicles tipus 4x4, especialment degut a un tram de pendent molt 
pronunciada entre el PK 3+250 i el 3+290. Les amplades d’aquest últim tram són variables entre els 2,5 i els 3,5 m.
El tram de camí entre el PK 0+000 i el 0+310 forma part del recorregut GR 151 – Camins del Bisbe i Abat Oliva.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 180 3

180 310 3,5

310 400 3

400 670 2,5

670 950 2

950 1010 2,5

1010 1360 3



AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

1360 1690 2,5

1690 2020 3

2020 2325 2,5

2325 2440 3,5

2440 2530 3

2530 2950 2,5

2950 3060 3

3060 3250 2,5

3250 3290 3

3290 3510 2,5

3510 3570 3

3570 3610 3,5

3610 3680 3

3680 3788 2,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 310 Capa de rodadura de tot-
ú.

310 980 De terra sense 
tractament.

980 1010 Aflorament de roca.

1010 1075 Capa de rodadura de tot-
ú.

1075 1270 De terra sense 
tractament.

1270 1300 Aflorament de roca.

1300 2325 De terra sense 
tractament.

2325 2440 Aglomerat.

2440 2950 Capa de rodadura de tot-
ú.

2950 3788 De terra sense 
tractament.





 





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 2 
                  Full 1/5 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+240 

 
PQ 0+450 

 

 
PQ 0+600 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 2 
                  Full 2/5 

 
PQ 0+780 

 

 
PQ 0+920 

 
PQ 1+015 

 

 
PQ 1+240 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 2 
                  Full 3/5 

 
PQ 1+440 

 

 
PQ 1+620 

 
PQ 1+940 

 

 
PQ 2+100 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 2 
                  Full 4/5 

 
PQ 2+320 

 

 
PQ 2+440 

 
PQ 2+700 

 

 
PQ 3+040 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 2 
                  Full 5/5 

 
PQ 3+250 

 

 
PQ 3+410 

 
PQ 3+680 

 



 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

3

Nom del camí
Camí de Sant Jordi

Tipologia de camí: Camí rural

Carrer Altres

c/ Sajolida - Piscina Municipal Ermita de Sant Francesc - T.M. Vic

Longitud: 3.607 m

Camí que neix al c/ Sajolida, al costat de la Piscina Municipal, i que finalitza al costat de l’ermita de Sant Francesc, en el 
T.M. de Vic. Té un primer tram de 210 m en el qual el ferm està format per una capa de rodadura d’aglomerat en bon estat 
de conservació, tot i estar lleugerament fisurada, i l’amplada és constant de 3 m. A partir del PK 0+210 i fins el final del 
camí, el ferm està format per una capa de rodadura de tot-ú en un estat de conservació acceptable, doncs presenta 
bassals en les zones planes i xaragalls formats per la circulació de l’aigua en els trams de major pendent. També presenta 
puntualment afloraments de roca i restes d’un antic tractament superficial del ferm. Pel que respecte a l’amplada, aquesta 
és molt variable, tal i com es mostra a la taula adjunta, amb valors compresos entre els 3,5 i 4,5 m. Entre el PK 2+790 i el 
2+820 les característiques del camí són diferents a les comentades, doncs aquest tram es correspon amb l’obra de pas 
sobre la C-25. L’amplada lliure per al pas de vehicles és de 4,50 m. i el paviment és el formigó del tauler. Les contencions 
metàl•liques s’han renovat dins les obres de desdoblament de la C-25, i s’han instal•lat biones a ambdós costats del camí 
ens els accessos a l’obra de pas. És un camí amb una circulació de vehicles força elevada.

General: Camí en un estat acceptable

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m3,77

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 210 3

210 670 3,5

670 760 4

760 920 3,5

920 1100 4

1100 1150 3,5

1150 1240 4,5

1240 1370 3,5

1370 1450 4,5

1450 1580 3,5

1580 1830 4,5



AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

1830 1885 4

1885 1950 3,5

1950 2060 4

2060 2595 3,5

2595 2790 4

2790 2910 4,5

2910 2990 3,5

2990 3080 4,5

3080 3220 4

3220 3460 3,5

3460 3607 4

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 210 Aglomerat.

210 2790 Capa de rodadura de tot-
ú.

2790 2820 Formigonat.

2820 3607 Capa de rodadura de tot-
ú.





 





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 3 
                  Full 1/5 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+210 

 
PQ 0+370 

 

 
PQ 0+560 
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Reportatge fotogràfic                  Camí 3 
                  Full 2/5 

 
PQ 0+690 

 

 
PQ 0+880 

 
PQ 1+020 

 

 
PQ 1+170 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 3 
                  Full 3/5 

 
PQ 1+580 

 

 
PQ 1+910 

 
PQ 2+030 

 

 
PQ 2+310 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 3 
                  Full 4/5 

 
PQ 2+520 

 

 
PQ 2+710 

 
PQ 2+770 

 

 
PQ 2+920 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 3 
                  Full 5/5 

 
PQ 3+100 

 

 
PQ 3+420 

 
 



 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

4

Nom del camí
Camí de Tavèrnoles

Tipologia de camí: Camí rural

Altres Casa aïllada o grup de cases

Cementiri - Camp de futbol Torrents - T.M. Tavèrnoles

Longitud: 997 m

Camí que té el seu inici entre el Cementiri i el Camp de futbol, al c/ Josep Mª Casacuberta, i que condueix fins al límit del 
T.M. amb Tavèrnoles, al costat de la masia Torrents. Tot el camí presenta una calçada d’aglomerat en bon estat de 
conservació, amb una amplada aproximadament constant d’entre 4,2 i 4,5 m., excepte en el tram del PK 0+310 al 0+340 
on la plataforma s’eixampla fins als 5,5 m. Disposa de cunetes de formigó en el marge est de la plataforma en dos trams, 
del PK 0+235 al 0+340 de 90 cm d’amplada i del PK 0+340 al 0+670 de 60 cm, tot i que en alguns punts estan plenes de 
terres. Existeix senyalització vertical i trams de biona per a protegir puntualment corbes, cunetes de terra profundes o 
creuaments de torrents. La circulació de vehicles per aquest camí és força elevada.

General: Camí en bon estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m4,33

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 10 4,5

140 235 4,2

235 310 4,5

310 340 5,5

340 480 4,2

480 530 4,5

530 960 4,2

960 997 4,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 997 Aglomerat.



 





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 4 
                  Full 1/2 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+200 

 
PQ 0+400 

 

 
PQ 0+560 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 4 
                  Full 2/2 

 
PQ 0+720 

 

 
PQ 0+900 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

5

Nom del camí
Camí de Sant Julià

Tipologia de camí: Camí rural i Sender

Carretera Carrer

N-141D (PK 5+480) c/ Girona al T.M. Sant Julià de Vilatorta

Longitud: 1.281 m

Camí que neix al PK 5+480 de la carretera N-141D i que condueix fins a Cal Guarda amb accés per vehicles, a on passa a 
ser un sender que discorre fins el c/ Girona al T.M. de Sant Julià de Vilatorta. El primer tram de camí, des del PK 0+000 fins 
al 0+600, té una amplada variable d’entre 2,5 i 3,5 m. i un ferm format per una capa de rodadura de tot-ú en un estat de 
conservació acceptable, que no presenta dificultats per a circular amb vehicles tipus turisme. A partir de Cal Guarda i fins el 
PK 1+040 el camí és un sender de terra de només 0,5 – 1 m. d’amplada que discorre entre vegetació força densa. En el 
tram del PK 1+040 i fins el final el camí s’eixampla a 2 m., amb un ferm de terra sense tractament en un estat de 
conservació dolent, exceptuant els últims 30 m. més propers a Sant Julià de Vilatorta, que presenten una capa de tot-ú. Per 
aquest últim tram de 2 m. d’amplada es podria circular amb vehicles tipus tot-terreny (doncs presenta punts crítics per 
turismes), però constitueix un cul-de-sac sense connexions amb altres camins rurals.

General: Camí en un estat acceptable

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m1,92

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 30 3

30 90 2,5

90 180 3

180 280 3,5

280 350 3

350 620 2,5

620 680 0,5

680 730 1

730 1040 0,5

1040 1281 2



FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 600 Capa de rodadura de tot-
ú

600 1250 De terra sense 
tractament.

1250 1281 Capa de rodadura de tot-
ú





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 5 
                  Full 1/2 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+210 

 
PQ 0+360 

 

 
PQ 0+540 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 5 
                  Full 2/2 

 
PQ 0+630 

 

 
PQ 0+760 

 
PQ 1+030 

 

 
PQ 1+230 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

6

Nom del camí
Camí del Tamborí

Tipologia de camí: Camí rural

Casa Aïllada o grup de cases Altres

Torrents - T.M. Tavèrnoles Camp de vol - T.M. Tavèrnoles

Longitud: 1.105 m

Camí que s’inicia a l’extrem final del camí núm. 4, al costat de Can Torrents, i que condueix fins a l’accés al camp de vol, 
en el límit amb el T.M. de Tavèrnoles. Té un primer tram de 110 m. de longitud en que el camí presenta una amplada 
d’entre 3 i 3,5 m. i un ferm de terres sense tractament amb afloraments puntuals de roca, amb un estat de conservació 
regular. En el PK 0+110 el camí enllaça amb el que prové de la prolongació del camí núm. 4 dins el T.M. de Tavèrnoles, 
que té un ferm aglomerat en un estat de conservació dolent, amb nombroses esquerdes i forats però que no presenten 
dificultats per a circular amb qualsevol tipus de vehicle, i una amplada d’entre 2,8 i 3,2 m. Aquestes característiques del 
camí es presenten fins el PK 0+310, on s’emplaça una de les portes d’accés a una explotació ramadera. A partir d’aquest 
punt i fins el final del camí es van intercalant trams amb ferm de terra i d’altres que són afloraments de roca, on en general 
el camí també s’eixampla. En concret es té que del PK 0+310 al 0+370 el ferm és de terra sense tractament i l’amplada de 
3,5 m.; fins el PK 0+455 el camí és de 6 m. d’amplada i discorre sobre un aflorament de roca; del PK 0+455 al 0+750 el 
camí té un ample variable d’entre 3 i 4 m. i un ferm format per terres amb afloraments puntuals de roca, al qual s’ha fet un 
manteniment amb l’aportació de residus de material ceràmic i per tant es pot circular amb vehicles tipus turisme; del PK 
0+750 al 0+840 la plataforma és un aflorament de roca i l’amplada s’eixampla fins els 6 m.; els següents 30 m. tornen a ser 

General: Camí en un estat acceptable

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m3,36

INVENTARI D'ELEMENTS

amb un paviment de terra sense tractament i 2,5 m. d’amplada i a continuació torna a haver-hi 30 m. de camí sobre un 
aflorament de roca de 4 m. d’amplada; l’últim tram de camí, del PK 0+900 fins el 1+105, té una amplada constant de 2,5 m. 
i el ferm és de terra sense tractament, que presenta un cepelló vegetal central i flonjalls, però és possible circular-hi amb 
vehicles tipus turisme.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 50 3,5

50 110 3

110 200 3,2

200 310 2,8

310 370 3,5

370 420 6

420 520 3,5

520 750 3

750 770 4



AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

770 840 6

840 870 2,5

870 900 4

900 1105 2,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 10 Aglomerat.

10 110 De terra sense 
tractament.

110 310 Aglomerat.

310 370 De terra sense 
tractament.

370 455 Aflorament de roca.

455 750 De terra sense 
tractament.

750 840 Aflorament de roca.

840 870 De terra sense 
tractament.

870 900 Aflorament de roca.

900 1105 De terra sense 
tractament.





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 6 
                  Full 1/2 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+140 

 
PQ 0+270 

 

 
PQ 0+370 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 6 
                  Full 2/2 

 
PQ 0+630 

 

 
PQ 0+770 

 
PQ 0+900 

 

 
PQ 1+030 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

7

Nom del camí
Camí dels Horts de la Sala

Tipologia de camí: Camí rural

Carrer Altres

c/ Font de la Sala Obra de Pas N-141D

Longitud: 356 m

Camí que s’inicia a la cruïlla del carrer Font de la Sala i el Passeig del Torrent, i que es cataloga fins a l’obra de pas de la 
carretera N-141D. Tot ell presenta una esplanada de terra en bon estat de conservació, a la qual s’han fet aportacions 
puntuals de grava a les zones on es creen flonjalls per l’acumulació d’aigua. L’amplada és variable entre els 2 i els 3 m., 
pel que és transitable per qualsevol tipus de vehicle, donant accés als horts existents en el marge nord del camí. A partir de 
l’obra de pas el camí passa a ser un sender, el qual, inclòs el tram catalogat, formen part de l’itinerari “Torrent del Lledoner” 
del Parc Natural de les Guilleries-Savassona.

General: Camí en bon estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m2,31

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 40 2,8

40 180 2,2

180 230 3

230 356 2

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 356 De terra sense 
tractament.



 





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 7 
                  Full 1/1 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+140 

 
PQ 0+240 

 

 
PQ 0+320 



 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

8

Nom del camí
Camí de la Codina. Tram Oest

Tipologia de camí: Camí rural

Camí Carrer

Camí 1 (PK 1+192) c/ Folgueroles al T.M. de Vic

Longitud: 1.405 m

Camí que neix al PK 1+192 del camí núm. 1 i que condueix fins al c/ Folgueroles situat dins el T.M. de Vic, passant per la 
casa d’El Pou de Vida. Consta d’un primer tram, des de l’inici fins el PK 0+330, que discorre paral•lel al traçat de la 
carretera C-25 i que té un ferm format per una capa de rodadura de tot-ú en bon estat de conservació amb algunes restes 
d’aglomerat i una amplada d’entre 4,5 i 5 m. Disposa de senyalització provisional d’obres, doncs s’usa per el pas de 
maquinària de les obres d’ampliació de la C-25, i de biones en el pas del torrent situat al PK 0+140. A partir del PK 0+330 i 
fins el 1+025 l’amplada del camí s’estreny fins els 2,2 – 2,5 m. i deixa de ser transitable per vehicles tipus turisme, doncs 
les dimensions del cepelló vegetal que presenta la plataforma de terra ho dificulta. En el següent, del PK 1+025 fins el 
1+185, el camí continua amb la mateixa amplada, 2,5 m, i també un ferm de terra sense tractament, però amb un estat de 
conservació acceptable, per on sí és possible circular-hi amb tot tipus de vehicle. Aquest tram finalitza a la casa El Pou de 
Vida, a partir de la qual el camí passa a tenir un ferm format per una capa de rodadura d’aglomerat fins el final, i una 
amplada de 8 m. en els 40 m que discorren al voltant de la casa (del PK 1+185 al 1+225) i de 2,8 m. fins arribar a Vic, al c/ 
Folgueroles. En el PK 1+230 el camí presenta un pas elevat de formigó, i a l’entrada del camí des de Vic hi ha un tub de 
formigó per a salvar la cuneta de terres, una senyal de velocitat màxima 20 km/h i una altra de “Camí Particular”.

General: Camí en un estat acceptable

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m3,16

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 240 5

240 330 4,5

330 560 2,5

560 990 2,2

990 1185 2,5

1185 1225 8

1225 1405 2,8

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 330 Capa de rodadura de tot-
ú

330 1185 De terra sense 
tractament.



FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

1185 1405 Aglomerat.





 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 
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PQ 0+000 

 

 
PQ 0+140 
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                  Full 2/3 

 
PQ 0+610 

 

 
PQ 0+770 

 
PQ 0+920 

 

 
PQ 1+050 
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PQ 1+180 

 

 
PQ 1+220 

 
PQ 1+310 



 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

9

Nom del camí
Camí de la Codina. Tram Est

Tipologia de camí: Camí rural

Camí Camí

Camí 3 (PK 0+203) Camí 1 (PK 1+087)

Longitud: 1.959 m

Camí que té el seu inici en el PK 0+203 del camí núm. 3 i que finalitza en el PK 1+087 del camí núm. 1, al costat de la casa 
Nova dels Frares i del pont sobre la C-25. El primer tram del camí, des del PK 0+000 al 0+090, té una amplada de 2 m. i es 
troba en mal estat de conservació, pel que només és transitable per vehicles tipus tot-tereny, doncs la plataforma de terres 
presenta molt vegetació i pedres. Els següents 20 m. de camí, els que discorren per davant de La Codina, són sobre un 
aflorament de roca i de 2,5 m. d’amplada. Entre el PK 0+110 i el 0+185, que és el tram que dóna accés a La Codina des 
del Polígon Industrial, presenta un ferm format per una capa de rodadura de tot-ú en mal estat de conservació però 
transitable amb vehicles tipus turisme, i una amplada de 2,5 m. A partir del PK 0+185 i fins el 0+605 el camí constitueix 
l’accés a una explotació agrícola i té un estat de conservació acceptable, amb una plataforma de terra amb pedres i 
afloraments puntuals de roca en la major part del seu traçat, exceptuant el tram del PK 0+330al 0+390 en que el camí 
discorre sobre un aflorament de roca i el tram del PK 0+440 al 0+500 en que s’hi ha realitzat l’aportació de material ceràmic 
per al manteniment del ferm. L’amplada del camí en aquest tram és variable entre els 2,2 i 3 m., eixamplant-se fins als 3,5 
en el tram de l’aflorament de roca. El següent tram de camí, comprès entre el PK 0+605 i el 1+400, passa a ser transitable 
únicament per vehicles tipus tot-terreny, doncs té un estat de conservació dolent, amb un ferm de terra molt irregular i 

General: Camí en mal estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m2,63 INVENTARI D'ELEMENTS

vegetació abundant. Les amplades en aquest tram varien entre els 2 i 2,5 m. L’últim tram de camí, del PK 1+400 fins el 
final, torna a ser transitable per qualsevol tipus de vehicle i enllaça el final del camí núm. 11 amb el camí núm. 1, discorrent 
paral•lel a la carretera C-25. El ferm d’aquest tram és amb una capa de rodadura de tot-ú en un estat de conservació 
dolent, amb flonjalls i xargalls, que també presenta afloraments puntuals de roca i restes d’un ferm d’aglomerat, i l’amplada 
està compresa entre els 3 i 3,5 m. En el moment de la inspecció de camp, en el PK 1+740 s’hi havia realitzat un 
desviament del camí pel camp de conreu adjacent, doncs amb les obres d’eixamplament de la C-25 s’hi estava realitzant 
una obra de drenatge. Aquest s’ha realitzat amb un ferm de terres que es trobava en molt mal estat.

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 90 2

90 330 2,5

330 370 3,5

370 420 3

420 520 2,5

520 605 2,2

605 795 2,5



AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

795 900 2

900 1000 2,5

1000 1130 2

1130 1320 2,3

1320 1400 2,5

1400 1600 3,5

1600 1880 3

1880 1959 3,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 90 De terra sense 
tractament.

90 110 Aflorament de roca.

110 185 Capa de rodadura de tot-
ú.

185 330 De terra sense 
tractament.

330 390 Aflorament de roca.

390 1400 De terra sense 
tractament.

1400 1959 Capa de rodadura de tot-
ú.
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                  Full 1/3 
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PQ 1+780 



 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

10

Nom del camí
Camí de Can Tramuntana

Tipologia de camí: Camí rural

Camí Altres

Camí 2 (PK 0+309) L'Albereda - T.M. Sant Julià de Vilatorta

Longitud: 929 m

Camí que s’inicia en el PK 0+309 del camí núm. 2 i que condueix fins al límit del terme municipal amb Sant Julià de 
Vilatorta. El primer tram de camí, des del PK 0+000 al 0+385, forma part de l’accés a Ca l’Arumí i es troba en bon estat de 
conservació. Els primers 330 m són amb una capa de rodadura de tot-ú i els següents 55 m. amb un ferm formigonat, 
ambdós amb una amplada de plataforma de 3 m. A continuació, des del 0+385 al 0+670, el camí constitueix l’accés a Can 
Tramuntant. Com en el cas anterior també es troba en bon estat de conservació, amb un ferm format per una capa de 
rodadura de tot-ú i una amplada de 2,5 m. L’últim tram de camí, del 0+670 al 0+929, es troba en mal estat i només és 
transitable per vehicles tipus tot-terreny, doncs la plataforma de terra és molt irregular i presenta molta pedra solta. 
L’amplada d’aquest tram és variable entre els 2,2 i 3,5 m.
Tota la traça del camí forma part del recorregut GR 151 – Camins del Bisbe i Abat Oliva.

General: Camí en bon estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m2,72

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 385 3

385 670 2,5

670 700 3,5

700 820 2,5

820 870 2,2

870 929 2,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 330 Capa de rodadura de tot-
ú

330 385 Formigonat.

385 670 Capa de rodadura de tot-
ú



FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

670 929 De terra sense 
tractament.
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PQ 0+400 



 
                         Catàleg de camins municipals de Folgueroles 

                     
Reportatge fotogràfic                  Camí 10 
                  Full 2/2 

 
PQ 0+560 
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DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

11

Nom del camí
Camí dels Focs

Tipologia de camí: Camí rural

Camí Camí

Camí 3 (PK 1+580) Camí 9 (PK 1+408)

Longitud: 469 m

Camí que enllaça el PK 1+580 del camí núm. 3 amb el PK 1+408 del camí núm. 9. Les seves característiques són molt 
constants en tot el seu recorregut: l’amplada varia entre els 3 i 3,5 m. i el ferm està format per una capa de rodadura de tot-
ú, que en els primers 120 m. té un estat de conservació acceptable (amb alguns flonjalls per acumulació d’aigua) i que en 
la resta es troba en bon estat. Aquest camí s’habilità durant l’any 2010, substituint l’antic traçat que passa per la masia Els 
Focs i que actualment es troba tallat.

General: Camí en bon estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m3,33

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 220 3,5

220 300 3

300 390 3,5

390 469 3

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 469 Capa de rodadura de tot-
ú.
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                  Full 1/1 

 
PQ 0+000 

 

 
PQ 0+180 

 
PQ 0+300 

 

 
PQ 0+420 



 



DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

12

Nom del camí
Camí de la Damunt

Tipologia de camí: Camí rural i Sender

Carrer Altres

c/ Passavant - Can Clotet Ermita de la Mare de Déu de la Damunt

Longitud: 621 m

Camí que té el seu inici en el c/ Passavant, al costat de Can Clotet, i que finalitza a l’Ermita de la Mare de Déu de la 
Damunt. Té un primer tram, fins el PK 0+260, en que el camí presenta una amplada aproximadament constant de 2,5 m. i 
un ferm de terra en un mal estat de conservació, amb molta pedra solta i afloraments puntuals de roca, el que fa que hi 
hagi punt crítics per a circular-hi amb vehicles tipus turisme. A partir del PK 0+260 i fins a l’ermita el camí passa a ser un 
sender, amb una amplada molt variable d’entre 1 i 3 m. i un ferm de terra sense tractament en un estat de conservació 
acceptable, exceptuant el tram entre el PK 0+430 i el 0+540, en que el camí discorre per sobre d’un aflorament de roca.

General: Camí en mal estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m2,15

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 260 2,5

260 360 1

360 410 3

410 530 2,5

530 621 1,5

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 420 De terra sense 
tractament.

420 530 Aflorament de roca.

530 621 De terra sense 
tractament.
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DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS

Codi

13

Nom del camí
Camí de Tavèrnoles

Tipologia de camí: Sender

Altres Altres

Ermita de la Mara de Déu de la Damunt T.M. Tavèrnoles

Longitud: 311 m

Camí que neix a la part de darrera de l’Ermita de la Mara de Déu de la Damunt i que finalitza en el límit de terme municipal 
amb Tavèrnoles. És un sender en bon estat de conservació que en els primers 160 m. passa a través d’un camp de 
conreu, amb una amplada de només 0,5 m. i un ferm de terra, fins que s’endinsa a la zona boscosa. A continuació, del PK 
0+160 al 0+190, el camí s’eixampla fins els 3 m. i discorre per un aflorament de roca; i seguidament es torna a estrènyer a 
1 m. d’amplada i la plataforma torna a ser de terra sense tractament, amb diversos afloraments puntuals de roca de 3 a 5 
m. de longitud.

General: Camí en bon estat

Restricció de circulació: Cap restricció

DADES IDENTIFICATIVES

Extrem i topònim inicial Extrem i topònim final

SITUACIÓ

Amplada mitjana:

DADES GENERALS

ESTAT I GEOMETRIA DADES FUNCIONALS

m0,94

INVENTARI D'ELEMENTS

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL

AMPLADES
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 160 0,5

160 190 3

190 311 1

FERM
PK: EstatTipologia Material Marge Metres Observacions

0 160 De terra sense 
tractament.

160 190 Aflorament de roca.

190 311 De terra sense 
tractament.
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