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A. ANÀLISI I DIAGNOSI 

0. Introducció i justificació 

Aquest treball té com a objectiu la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles, promogut pel 

mateix Ajuntament, com a revisió del POUM aprovat el 22-6-2006 i publicat al DOGC de data 25-4-2007, en endavant 

POUM 2007. 

La justificació d’aquesta revisió es deu, sobretot, a l’aprovació del Pla territorial de les Comarques Centrals (PTCC) el 

setembre del 2008, la més important entre les causes que l’art. 4 de les normes del POUM 2007 considera que 

justifiquen la revisió: 

Article 4  

Circumstàncies justificatives de la Revisió del Pla d’ordenació 

4.1 Justificarà la revisió d’aquest pla, previ un estudi justificatiu que ho demostri, l’existència d’algunes de les 

circumstàncies següents: 

a) El transcurs del termini, comptat a  partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de la seva aprovació definitiva, que s’estima en 20 anys. 

b) La variació substancial de les previsions del creixement de la població. Es considerarà substancial aquesta 

variació quan el creixement quadriennal d’aquest índex sigui superior al 20% sobre el previst.  

c) L’alteració, per exigències legals o de caràcter tècnic general, dels estàndards reservats a serveis públics 

(especialment zones verdes i equipaments) a causa de la transformació econòmica i social. 

d) La manca manifesta de sòl industrial, o de qualsevol altre zonificació, que afecti el desenvolupament 

municipal. 

e) Per efecte de les previsions del planejament supramunicipal (Plans Territorials i els Plans Directors), 

sempre que aquestes previsions coincideixin amb alguna de les causes anteriors. 

4.2 A més del que es preveu,  el conseller de política territorial i obres públiques, si les circumstàncies ho exigeixen, 

pot ordenar, amb l’informa previ de la comissió d’urbanisme de Catalunya i havent concedit audiència prèvia als  locals 

afectats, la revisió anticipada del pla d’ordenació  urbanística municipal d’ofici, autoritzar-la a instància dels ens locals 

afectats o bé acordar-la a instància de les entitats urbanístiques especials o dels departaments interessats. 

 

Efectivament, d’una banda el PTCC, a l’assignar al municipi una estratègia de creixement moderat, posa en crisi el gran 

creixement previst pel POUM 2007 i encara no desenvolupat. 

Per altra banda, pel que fa a les previsions de creixement de la població, segons el POUM 2007 el municipi hauria 

d’haver experimentat, el 2019, un creixement de 1.357 habitants, quan en realitat el creixement real ha estat de 218 

habitants. Implica un 84% de diferència entre previsions i realitat. Fet aquest que comporta una situació 

d’obsolescència del POUM 2007 per tal de resoldre els problemes del municipi. 

Aquests dos aspectes, més la voluntat política manifestada als plecs del concurs per a l’adjudicació de la revisió, 

justifiquen plenament procedir a la revisió del POUM 2007. 

El Plec de Condicions tècniques indica clarament el següent: 

L’actual POUM va estar aprovat en uns moments d’eufòria econòmica generalitzada en el nostre país, i des del primer 

moment ha estat qüestionat pels posteriors equips de govern i la mateixa ciutadania per dos grans motius: 

 La previsió d’un creixement sobredimensionat del municipi. 

 La planificació de determinats sectors o determinades actuacions del tot incoherents fins al punt de ser 

irrealitzables. 
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Desprès de més de 10 anys de vigència del esmentat POUM, la decisió de revisar el Pla d’Ordenació Urbanística de 

Folgueroles es fonamenta en la necessitat de solucionar les esmentades mancances i problemes a nivell general i 

particular i per això seran criteris fonamentals en la revisió del Planejament vigent, els següents: 

 Analitzar i proposar una reducció de l’àmbit de creixement (sòl urbanitzable), aconseguint que el creixement del 

municipi sigui coherent i proporcional amb el seu entorn físic i humà. 

 Estudiar i modificar les classificacions de totes aquelles actuacions urbanístiques previstes en el POUM vigent que 

sent incoherents resultin manifestament irrealitzables. 

 Solucionar totes aquelles actuacions urbanístiques previstes en el POUM de Folgueroles vigent que sent 

incoherents puguin ser modificades i resoltes amb el criteri de màxima equanimitat, no discriminació i coherència 

amb l’entorn més proper. 
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1. Emmarcament territorial 

1.1. Situació i estructura territorials 

El terme de Folgueroles forma part de la comarca d’Osona. Limita al nord amb Tavèrnoles, a l’est amb Sant Sadurní 

d’Osormort, al sud amb Sant Julià de Vilatorta, al sud-oest amb Calldetenes i al nord-oest amb Vic,que és la capital de 

la comarca. La seva superfície actual és de 1.095 Ha amb una topografia marcada pel pas del Torrent de Folgueroles 

d’est a oest que divideix el municipi. Comptava amb una població de 2.275 habitants el 2018 (segons dades IDESCAT).  

El municipi se situa a la plana de Vic, que constitueix una cubeta natural limitada per les muntanyes i altiplans del 

Moianès, l’Alt Congost, el Lluçanès, les Guilleries i el Collsacabra, que amb el pas del Gurri i el Ter, la topografia 

planera i el pas de rutes històriques ha conformat un espai privilegiat per l’assentament urbà.  

 

La presència tant propera d’una població tant important com Vic ha condicionat clarament l’estructura territorial de la 

Plana, que es distribueix de forma radial, on conflueixen els camins rals dels diferents assentaments, així com el pas de 

les infraestructures més modernes com el ferrocarril i les autovies. 

Folgueroles se situa a l’est de Vic, amb molt bona relació amb el viari territorial, ja que el nucli es troba a tocar de l’eix 

transversal, mitjançant la N-141d que passa pel sud de l’àrea urbana en direcció al pantà de Sau. Al nord-oest del 

terme hi ha una altre accés a la C-16  amb connexió a la C-153 i a la carretera de Tavèrnoles des de on s’accedeix al 

nucli urbà pel nord. 

A un segon nivell s’observa que la xarxa de camins i carreteres locals és molt important, tant pel gran nombre com pel 

bon estat d’ús i conservació. Analitzant aquesta estructura de camins rurals s’observa que la plana de Vic es podria 

considerar un gran assentament rural on, si bé apareixen alguns nuclis importants de població i les infraestructures 

principals, l’existència de tantes masies i explotacions agrícoles i el mallat dels diferents camins que els comuniquen, 

creen un continu suburbà on es dilueixen els límits entre termes municipals i poblacions.  

1.2. Orígens i morfologia urbana 

Com podem observar a les ortofotos històriques (font: ICGC), a l’any 1946 encara no estaven units l’assentament 

original de la vila, d’origen medieval, situat al llarg del carrer Major i l’Església de Santa Maria de Folgueroles, i el raval 

o barri de la Ricardera.  

El nucli ha experimentat una gran expansió des de la meitat del segle passat, als anys 80 ja s’havien unit el nucli i el 

barri de la Ricardera, i es començava a consolidar la urbanització sota l’Ermita de La Damunt. Durant els anys següents 

es va anar consolidant l’àrea central del nucli i es va crear el polígon industrial a l’oest.  

Durant aquest segle s’ha acabat de omplir l’àrea urbana, s’ha millorat l’accés al polígon amb la nova rotonda a la 

carretera, i s’han construït alguns equipaments importants, tot i que la forma urbana s’ha mantingut sense canvis 

substancials. 
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2. Estructura actual de comunicacions 

2.1 Estructura a nivell municipal 

La via principal a nivell de comunicacions supramunicipals és la C-25, que uneix transversalment les comarques 

centrals. Aquesta via creua el municipi per l’oest de nord a sud. A Folgueroles existeix un accés a aquesta via al nord-

oest del municipi al seu límit amb Vic on connecta amb la C-153 que porta a Roda de Ter i amb la BV-5213 que arriba 

fins al Pantà de Sau. 

L’estructura local de comunicacions de Folgueroles es recolza sobre la carretera N-141d, que és la via principal d’accés 

al municipi i que el travessa d’est a oest. En aquesta via també trobem un accés a la part nord de Sant Julià. Aquesta 

carretera te una sortida des de la C-25 des de Calldetenes i que també permet anar cap a Vic.  

A la N-141D trobem dos accessos principals al nucli urbà, un a l’oest i l’altre a l’est. En aquests dos punts conflueix 

amb el carrer de la Font, que és la continuació del camí Ral i que juntament amb el carrer de Sant Jordi són els 

principals eixos que travessen Folgueroles longitudinalment. Aquestes dues vies neix la ronda de la Damunt, que dona 

lloc al barri  amb aquest mateix nom.   

Existeix una important xarxa de camins rurals que serveixen tant per accedir a les masies i explotacions agrícoles com 

per arribar a Vic. Hi ha una gran diferencia entre els camins que trobem a l’oest del municipi i els que trobem a l’est. 

Això és degut a la topografia del terreny, que és molt més planera a l’oest permetent l’assentament de moltes més 

masies i granges i per tant amb la necessitat de més connexions. Pràcticament cap camí te una continuïtat est-oest, 

exceptuant el camí Ral.  

 

Figura 2.01 – Estructura actual àmbit municipal 

És important reflectir aquesta estructura de camins, així com jerarquitzar la xarxa recollint els camins que tanquin 

recorreguts o que portin fins a nuclis de població. 



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles                                                                     AVANÇ                

 

8 

 

Prova d’aquesta importància és la redacció del Catàleg de camins municipals redactat el juny de 2012 per la DIBA, que 

recull un total de 13 camins amb un estudi que reflecteix l’estat general, la longitud, l’amplada mitjana i la tipologia 

del camí així com un ampli recull fotogràfic. A partir d’aquest estudi, que es centra en analitzar l’estat dels camins 

únicament a l’interior del terme, s’ha estudiat els camins que tanquen recorreguts, els camins que comuniquen amb 

municipis veïns i els que permeten accedir a tots els punts d’interès del territori.  

Els principals camins del terme són: 

 El camí Ral, que travessa longitudinalment el terme connectant Folgueroles amb Vic i Sant Sadurní 

d’Osormort i que te dos accessos a la N-141d un a l’entrada del municipi i un altre a la sortida. Al llarg del 

recorregut creua la C-25 per un pont elevat.  

 Al nord-oest trobem el camí de Sant Jordi que fa un recorregut en diagonal des del polígon industrial Malloles 

al nord-est del terme municipal de Vic fins a unir-se amb el passeig del torrent de Folgueroles. En aquest 

recorregut creua la C-25 per un pont elevat. Te continuïtat amb el carrer de Sant Jordi, que travessa el nucli 

urbà longitudinalment. 

 El camí de Tavèrnoles neix a l’actual cementiri i que permet arribar fins a la BV-5213 que comunica amb l’eix 

transversal de Vic. La Diputació de Barcelona té previst convertir-lo en carretera. 

 El camí de la Codina que uneix la zona industrial al nord-est de Vic amb el camí de Sant Jordi. Per a creuar la 

C-25 va a buscar el pont del camí Ral i desprès torna al seu recorregut. 

 El camí de la Codina que uneix la zona industrial al nord-est de Vic amb el camí de Sant Jordi. Per a creuar la 

C-25 va a buscar el pont del camí Ral i desprès torna al seu recorregut. 

2.2 Estructura del nucli urbà 

A nivell local, la principal via de distribució és l’Avinguda de l’Atlàntida, que creua el nucli d’est a oest de forma 

paral·lela a la carretera N-141D i connecta els dos trams del camí Ral. Paral·lelament a aquest eix trobem el carrer 

Major que travessa el nucli urbà de la mateixa manera però donant prioritat als vianants. D’aquests dos vials pengen 

les vies transversals que distribueixen la circulació a la resta de zones com la Ricardera i el Passavant com ara 

l’Avinguda Onze de Setembre.  

El Torrent de Folgueroles divideix el nucli urbà i la xarxa de comunicacions en dues ribes. La comunicació entre 

aquestes dues ribes és força bona, ja que actualment trobem quatre ponts que creuen el torrent: tres d’ells són 

rodats, el primer creua el torrent per davant del Molí al barri de la Ricardera, el segon el trobem al carrer de Sant Jordi 

connectant la zona industrial amb el nucli i l’últim el trobem al sud del Torrent unint la carretera de l’Esbart de Vic 

amb el carrer de la Font de la Sala. L’altre pont és per a vianants i forma part del recorregut cívic que voreja el Torrent 

i uneix dues les zones verdes de les ribes.   

Pont del Molí       Pont recorregut cívic 
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El barri de la Damunt és el que queda més allunyat del nucli urbà. S’hi accedeix mitjançant la ronda de la Damunt per 

sota del camp de futbol i rodeja tot el barri. Actualment al començament d’aquest carrer on s’uneix amb la carretera 

de Tavèrnoles, no compta amb una vorera, això implica que no es pugui accedir caminant fàcilment al barri des del 

nucli urbà.  

   

Ronda de la Damunt - Accés al barri de la Damunt 

El principal problema de l’estructura són les discontinuïtats que trobem a la xarxa de comunicacions a causa dels 

carrers acabats en cul-de-sac com ara el carrer de la Damunt o el carrer Vilanova de Sau, deguts a l’estat inacabat en 

que es troba la trama urbana deixant molts darreres com a límit de sòl urbà.  

   

Diversos carrers acabats en cul-de-sac 

 

Figura 2.02 – Problemàtiques estructura nucli urbà 
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3. L’entorn natural 

El municipi de Folgueroles compta amb un entorn natural privilegiat, entre la plana de Vic i al inici de la Serra de les 

Guilleries amb el pas del Torrent de Folgueroles i una diversitat de paisatge que combina les zones planeres amb el 

domini de l’agricultura amb els espais forestals. El nucli urbà es troba al mig d’aquestes dues zones d’orografia ben 

diferenciada.  

 

Vista aèria part est del terme 

La zona est del municipi és la que es troba més pròxima a la Serra de les Guilleries. D’aquesta serra és on neix el 

Torrent de Folgueroles, que recull aigua de diferents afluents fins desembocar al riu Gurri. Aquesta zona es troba 

ocupada en gran majoria per espais forestals que queden inclosos dins del PTCC que senyala el sòl de protecció 

especial, amb el PEPMEN de l’espai natural de les Guilleries-Savassona que indica les àrees d’especial interès del 

patrimoni ecologic-paisatgístic.  

La zona oest del terme és més planera i juntament amb el pas de diversos cursos fluvials, és un espai ideal per a les 

activitats agropecuàries.  Cal destacar la presència de masies i cases rurals que han anat colonitzant el territori tal i 

com el coneixem i entenem que el seu manteniment i potenciació és l’única garantia de preservar l’entorn natural. 

L’explotació del sòl rústic permetrà mantenir els camins rurals en bon estat, cuidar el bosc i les zones agrícoles, de 

manera respectuosa i compatible amb el rendiment econòmic. Gran part d’aquesta area es troba sota la protecció 

territorial del PTCC com a sòl d’interès agrari i/o paisatgístic.  

Xarxa hídrica 

El torrent de Folgueroles, també anomenat torrent Rigat, i, molts segles enrere (al segle XIV), conegut com torrent 

Tanyadell, té la seva capçalera sota el coll de Portell, a una alçada de 770 m, al terme de Sant Julià de Vilatorta. Portell 

és un dels colls naturals de la cinglera de Sant Llorenç (o Serra del Vent), una cinglera de conglomerat vermell que fa 

de límit natural entre les Guilleries i la Plana de Vic. Recull una conca d’unes 550 ha limitada pel Puig de l’Oriol, Puig 

Déu, Serrat del Pi i Puigtinyós. 

El cabal del torrent de Folgueroles és més aviat minso i irregular, una característica pròpia dels cursos fluvials de la 

conca mediterrània. Aquest cabal està força influït pel règim estacional i té poca capacitat erosiva. El seu recorregut va 

en sentit de llevant a ponent i té, fins a desembocar al riu Gurri (440 m), una llargada de prop de 10 km. El pendent és 

variable entre el 14% de l’inici i l’1% a la desembocadura. Rep les aportacions de diverses escorrenties, torrenteres i 

altres petits torrents, uns afluents modestos que acaben de fornir les aigües del torrent de Folgueroles. Poc després 

de la seva capçalera, a la rompuda de Puigsec, rep una petita torrentera que baixa del Cau negre i abans d’arribar a 

Can Garbells, se li ajunta un torrent que baixa del Serrat del Pi per la baga d’en Camps; en aquest punt el torrent entra 

al municipi de Folgueroles. Al pla dels camps de l’Arumí arriben les aigües recollides sota Can Barretina i a la mina de 

les Bassetes, formant el torrent de les Costes. Just passat Can Tramuntana, s’hi afegeix la Torrentera o torrent del 
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Cementiri o de l’Albareda. A partir d’aquí rep el nom de torrent de Folgueroles, ja que aigües amunt rep el nom dels 

llocs per on passa. A l’alçada del nucli urbà, s’hi ajunta el torrent Lledoner provinent de cal Guarda, sota el pla de les 

Cabres. Poc abans de sortir del municipi, hi aboquen les aigües la torrentera del Godaiol i, un xic més aigües avall, la 

torrentera del Gelabert, petits cursos d’aigua que contornegen els camps que voltegen aquestes masies. Ja en plena 

plana, tot fent tortuosos meandres, rep algunes escorrenties dels camps de conreu que travessa per anar, finalment, a 

desembocar al riu Gurri, afluent del Ter, davant per davant del mas Picó i a prop de la masia del Pla de la Sala, el terme 

de Gurb.  

 

Figura 3.01 – Sistema hidràulic i clinometria. Font ACA i ICC. 

El seu recorregut és farcit d’elements variats que conformen el patrimoni generat per la gestió i l’ús del torrent: 

masies, molins, conreus, hortes, sèquies (regadores), basses, mines, safareigs, aljubs, pous, camins (GR i PR), fonts i 

rastells. 

Un altre valor d’aquest sistema hídric són el gran nombre de fonts històriques que trobem tant al nucli urbà com al sòl 

rústic. En tot el municipi en trobem un total de 36.  

           

Font de la Ricardera    Font del Rector          Font del glaç 
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4. Espai urbà 

El nucli urbà se situa al centre del municipi, molt proper al límit municipal de Sant Julià de Vilatorta amb una extensió 

de 60 Hes aproximadament. 

4.1 Els teixits urbans – les àrees homogènies 

Les diferents àrees urbanes del nucli van lligades als diferents moments històrics de desenvolupament que s’han 

explicat anteriorment. L’anàlisi d’aquests teixits i la definició d’àrees homogènies, detectant les principals 

característiques de l’edificació existent, seran la base per la proposta de zonificació i regulació del POUM. 

1. Nucli antic: trobem dues zones amb aquesta tipologia: una al centre al costat de l’església i una altra al barri de la 

Ricardera. Aquesta tipologia es composa de parcel·les passants i estretes generalment amb un pati posterior i que 

poden formar dos tipus d’illa: illes tancades amb dos fronts formant un únic pati interior o bé illes amb un sol front 

edificat amb els patis a la part de darrera lliures d’edificació. Aquest tipus d’edificació té una alçada entre PB+1 i PB+2, 

en alguns casos fent ús de la planta sota coberta. 

2. Cases en filera: Aquest teixit es troba generalment entre el nucli antic i les zones d’edificació aïllada. Són 

edificacions unifamiliars adossades, en la majoria dels casos desenvolupats mitjançant projectes unitaris amb la 

repetició d’un mateix model creant un paisatge urbà monòton. Poden formar illes tancades amb dues fileres de cases 

o bé illes amb un sol front. Generalment tenen una alçada de PB+2.  

3. Edificació aïllada: Dins d’aquest tipus de teixit en diferencien dues tipologies: de parcel·la petita, que es troba al 

nucli urbà entre els teixits del nucli antic i les cases en filera, que es caracteritza per una ocupació bastant alta de la 

parcel·la deixant poca separació als termenals; i de parcel·la gran, que es troba al barri de la Roca, que es caracteritza 

per tenir una ocupació baixa de la parcel·la i col·locant l’edificació força separada dels termenals. L’alçada que 

caracteritza aquest tipus de teixit és de PB+1. 

4. Indústria aïllada: Comprèn pràcticament tot el teixit industrial del municipi. Es tracta d’edificació aïllada sobre 

parcel·les grans, força heterogènies formant illes amb una alçada generalment de PB+1. 

S’annexa un quadre resum amb les principals característiques de les àrees homogènies i un plànol amb la zonificació.  
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Característiques Topogràfic i parcel·lari Ortofotoplànol Imatge 

1. Nucli antic 

Parcel·les passants de forma 

allargada i irregular 

majoritàriament amb un pati a 

la part posterior formant illes 

heterogénies. Alçades entre 

PB+1 i PB+2.  

Riquesa en la composició de 

façanes 

 

   

2.  Cases en filera 

Parcel·les de forma allargada i 

regular formant illes 

homogènies. Generalment 

amb un pati posterior i alçades 

majoritariament de PB+2. 

Monotonia urbana. Problema 

aparcaments. 
   

3. Cases aïllades de parcel·la 

petita 

Edificació aïllada amb 

parcel·les d’entre 300 m² i 400 

m² formant illes. L’edificació se 

situa propera als termenals 

amb una ocupació de la 

parcel·la propera al 50%. 

Alçada generalment de PB+1.    

4. Cases aïllades de parcel·la 

gran  

Edificació aïllada amb 

parcel·les heterogènies d’entre 

800 m² i 1.000 m² disposades 

formant illes. Tenen una 

ocupació de parcel·la baixa 

aproximada del 20%. L’alçada 

predominat és de PB+1.    

5. Industria aïllada 

Edificació aïllada i ocupació 

alta de la parcel·la amb poca 

separació a termenals. 

Parcel·lació heterogènia. 

Alçades de PB+1. 
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5. Els sistemes urbanístics 

5.1 Situació dels equipaments existents 

A partir de la informació facilitada per l’Ajuntament i l’anàlisi del planejament vigent s’ha elaborat un quadre que 

classifica els equipaments per tipus i recull la seva superfície de sòl i la ràtio que suposa aquesta superfície en relació a 

la població del municipi. Per a aquest càlcul s’ha tingut en compte la població actual que és de 2.275 habitants, ja que 

es vol analitzar la situació actual.  

Equipaments docents - Ed m² sòl 

  d01 Llar d’infants Patufet 1.178 
  

d02 
CEIP Mossèn Cinto Verdaguer 5.139 

  Reserva CEIP Mossèn Cinto Verdaguer 6.643 Ràtio total (m²s/hab) Ràtio eq.públics (m²s/hab) 

TOTAL   12.960 -- 6 

 

Equipaments sanitari-asssistencial - Esa m² sòl 
  sa01 Consultori mèdic municipal 338 
  sa02 Reserva S.A.I.A.R 1.224 
  sa03 Casal d’avis 201 
  TOTAL PÚBLICS   1.562 Ràtio total (m²s/hab) Ràtio eq.públics (m²s/hab) 

TOTAL   1.763 0,77 0,69 

 

Equipaments esportius - Ee m² sòl 
  e01 Piscines muicipals 3.548 
  e02 Pavelló poliesportiu municipal 2.062 
  e03 Camp de futbol municipal 9.131 
  e04 Reserva pavelló esportiu 2.950 Ràtio total (m²s/hab) Ràtio eq.públics (m²s/hab) 

TOTAL   17.691 -- 7,78 

 

Equipaments socials culturals - Ec m² sòl 
   c01 Casa museu Verdaguer 108 
   c02 Ateneu 118 
   c03 Cal Llibre 713 
   c04 Punt jove 641 
   a05 Ermita de la Damunt 2.704 
   a06 Santa Maria de Folgueroles 709 
   TOTAL PÚBLICS 4.285 Ràtio total (m²s/hab) Ràtio eq.públics (m²s/hab) 

 TOTAL   4.994 2,20 1,88 
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Equipaments administratius - Ea m² sòl 
  a01 Casa de la Vila 274 
  a02 Magatzem brigada municipal 1.190 
  a03 Magatzem municipal 3.091 
  a04 solar c. Joan Bru de Sala 323 Ràtio total (m²s/hab) Ràtio eq.públics (m²s/hab) 

TOTAL   4.878 -- 2,14 

 

Equipaments funeraris - Ef m² sòl 
  f01 Cementiri 1.149 Ràtio total (m²s/hab) Ràtio eq.públics (m²s/hab) 

TOTAL   1.149 -- 0,51 

     

 
Equipaments privats 

   
 

 
m² sòl Ràtio (m²s/hab) 

Total equipaments 43.435 19,09 

Total equipaments públics 42.525 18,69 
 

En total els equipaments existents en l’actualitat tenen una superfície de sòl de 42.525 m². Segons les dades de 

l’IDESCAT la població al 2018 era de 2.275 habitants, per tant la ràtio total d’equipaments per habitants al 2018 era de 

19,09 m²/hab; mentre que la ràtio d’equipaments públics era de 18,69 m²/hab. 

Necessitats en matèria d’equipaments 

A partir de l’anàlisi de quantificació i situació dels equipaments existents es realitza una primera aproximació a les 

necessitats o mancances per a cada tipus d’ús. 

 Equipaments docents (6,00 m²s/hab): el municipi compta amb centres per a l’educació infantil dels 0 als 12 anys. 

A partir de secundària els alumnes s’han de desplaçar als instituts de Vic o altres municipis veïns, que gràcies a la 

proximitat i les bones comunicacions no suposa un problema. Segons els estàndards orientatius del PTGC per als 

municipis de 1.000 a 5.000 habitants, caldria una previsió de 4,00 m²s/hab. Amb la població de  Folgueroles això 

suposa una superfície de 9.192 m²s, que amb els equipaments actuals ja queda coberta. 

 Equipaments sanitari-assistencials (0,69 m²s/hab):  El primer nivell d’accés a l’assistència sanitària la proporciona 

el Consultori Mèdic Municipal, que dona servei tots els dies de la setmana. El municipi no compta amb un CAP 

propi, i el més proper és el de Santa Eugènia de Berga. També compten amb el Casal d’Avis, tot i que és de 

titularitat privada i no garanteix la possibilitat d’accés a tota la població. Aquest centre dona un servei de dia, i no 

existeix cap plaça d’allotjament per a la gent gran.  

 Equipaments esportius (7,78 m²s/hab): És la tipologia amb major superfície, degut a la gran ocupació que suposen 

les pistes esportives. Compta amb un camp de futbol, unes piscines municipals i una pista poliesportiva. També cal 

tenir em compte la reserva destinada al nou Pavelló esportiu que se situarà a sota del Camp de futbol municipal.  

 Segons el Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya (PIEC), per als municipis de 1.000 a 5.00 habitants, es preveu 

un estàndard orientatiu de 4,00 m²s per habitant, que a Folgueroles suposa una superfície de 9.192 m²s. La 

superfície actual supera amb escreix aquest estàndard. 

 Equipaments culturals (1,86 m²s/hab): el municipi compta amb un bon nombre de centres culturals, com l’Ateneu 

o el Punt Jove. Aquest últim és un punt de trobada dinamitzador per a joves amb una aula d’estudi on estudiar i 

realitzar treballs en grup amb accés a Internet i que també ofereix informació i orientació acadèmica.  
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 Equipaments administratius (2,14 m²s/hab): la Casa de la Vila compleix perfectament amb les funcions d’atenció 

al ciutadà, tràmits municipals, serveis administratius, etc. ajustant-se a les necessitats de la població. També 

compta amb dos magatzems situats a la perifèria de la zona urbana. 

 Equipaments funeraris (0,51 m²s/hab): Segons informació municipal el cementiri actual és suficient per les 

necessitats de la població durant la vigència del POUM. 

Es considera que el municipi compta actualment amb unes reserves d’equipaments que compleixen amb els 

estàndards bàsics i amb unes instal·lacions en bon estat de conservació.  

 

            

Accés al cementiri Punt jove 
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5.2 Espais lliures 

Independentment de la qualificació que assigna el planejament vigent, s’ha realitzat un estudi per diferenciar aquells 

que es troben adaptats per a l’ús i gaudi dels habitants de Folgueroles i els espais que tot i ser qualificats encara no 

han estat urbanitzats o bé tenen un altre ús, com podria ser aparcament. 

Mentre que a la part sud del nucli trobem petites places i espais que serveixen de lloc de trobada i relació, a la part 

nord es detecta una manca d’espais lliures públics. Tot i això, trobem que la majoria d’edificacions tenen una part 

destinada a jardí i parcel·les ocupades en la seva totalitat per horts, cosa que ajuda a esponjar el teixit. 

El Torrent de Folgueroles actua com a corredor verd, generant un recorregut que travessa el nucli urbà connectant els 

diferents espais lliures.  

Els espais lliures amb més superfície els trobem a la zona nord de la Damunt.  

Espais lliures públics m²s Ràtio (m²/hab) 

A
rr

an
ja

ts
 

e01. Font del rector 274 

 e02. Avinguda Poetes Catalans 766 

 e03. Passeig torrent zona nord 4.377 

 e04. Carrer Major 234 

 e05. Passeig torrent zona sud 3.687 

 e06. c. Esbart de Vic 394 

 e07. Font del Glaç 945 

 e08. Casa de la Vila 935 

 e09. Plaça Climent Campà i Cardona 225 

 e10. c. Onze de Setembre - Av. Poetes Catalans 313 

 e11. Plaça Roviretes 995 

 e12. Fossar Vell 271 

 e13. Església Santa Maria de Folgueroles 402 

 e14. Alzines sureres 2.042 

 e15. Cementiri 644 

 e16. la Damunt 22.429 

 TOTAL ESPAIS LLIURES ARRANJATS 36.246 15,93 

N
o

 a
rr

an
ja

ts
 e17. Font de la Ricardera 1.872 

 e18. Passeig torrent zona nord esquerra 3.286 

 e19. Plaça del Padró 645 

 e20. Ronda de la Damunt 4.359 

 TOTAL ESPAIS LLIURES NO ARRANJATS 10.162 

   TOTAL ESPAIS LLIURES 46.408 20,40 

 

A partir d’aquest estudi es considera que actualment el nucli urbà disposa de 46.408 m²s d’espais lliures que suposa 

una ràtio de 20,40 m²s/hab tenint en compte la població del 2018 de 2.275 habitants. D’aquesta superfície total 

d’espais lliures, 36.246 es troben arranjats suposant una ràtio de 15,93 m²s/hab, mentre que la resta es troben sense 

arranjar.  
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Font de la Ricardera Bassa del Molí Plaça Roviretes 

Les Alzines Sureres Torrent de Folgueroles 
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6. Població i habitatge 

Aquest capítol es un resum de l’Avanç de la Memòria Social annex a aquesta memòria.  

Aproximació a la dinàmica de població 

El 2018 Folgueroles comptava amb 2.276 habitants, 781 llars (segons dades de 2011) i 958 habitatges.  

L’evolució històrica de la població mostra com a partir de la dècada dels 90 de segle XX fins el 2010 va tenir un 

creixement de la població molt elevat. A partir del 2010 aquest creixement va disminuir notablement, tot i que seguia 

sent positiu. 

 

 

 

L’evolució recent de la població, des de 2017, sembla que es troba en una situació d’estancament, ja que en aquell 

mateix any es va tenir un creixement 0 (van tenir la mateixa població que l’any anterior) i el 2018 van perdre 22 

habitants (2.276 hab.). A gener de 2019 eren 2.275 habitants, 1 menys que l’any anterior.  

Folgueroles compta amb una estructura d’edats força jove: l’edat mitjana de la seva població és, al 2018, de 39,6 anys. 

Els nens de 5 a 14 anys suposen en el mateix any el 16,2% de la població i els adults de 40 a 49 anys el 20,2%. L’índex 

d’envelliment és força baix: per cada persona de 65 i més anys hi ha 1,4 menors de 16. El sobreenvelliment és 

relativament elevat ja que per cada 100 persones de 65 i més, 17 tenen 85 i més anys. 

Pel que fa a les llars, d’acord amb el padró de 2011, se’n comptabilitzen 781, el que en relació per aquesta data suposa 

una ràtio de 2,86 persones per llar. En la distribució segons la grandària, predominen les llars de 4 membres (30,8%), 

les de tres membres representen un 19,9% i trobem un 5,8% formades per cinc membres o més. No es poden 

menystenir les formades per 2 membres (29,5%) i les unipersonals (14%).  
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Figura 6.01 – Evolució de la població 
(Font: IDESCAT. Elaboració pròpia) 

Figura 6.02 – Piràmide de població 
(Font: IDESCAT. Elaboració pròpia) 
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Figura 6.03 – Distribució llars ( Elaboració pròpia)           

Pel que fa als habitatges, el 2018 a Folgueroles tenia 958 unitats. La majoria d’aquests habitatges són de grans 

dimensions: la meitat tenen més de 160 m² útils. Segons el cens, l’habitatge unifamiliar és el dominant, però en les 

últimes dues dècades, el tipus d’edifici que més s’ha construït ha estat el plurifamiliar. 

 

Edificis Immobles 

 

nre % nre % 

unifamiliars 575 83,9 575 61,5 

bifamiliars 65 9,5 130 13,9 

plurifamiliars 45 6,6 230 24,6 

total 685 100,0 935 100,0 

Figura 6.04 – Distribució habitatges ( font: IDESCAT. Elaboració pròpia)           

 

Escenaris considerats per l’any 2038 

A partir d’aquesta informació, i sempre amb molta prudència, es realitza una primera aproximació a les estimacions 

d’increment de població i de llars a l’horitzó del nou POUM, que situem l’any 2038. 

 

           

Figures 6.05 i 6.06 – Estimacions població i llars ( font: IDESCAT. Elaboració pròpia) 
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1991 2001 2011

Estimacions població 

 
Baix Mitjà Alt 

2019 2.275  

2038 2.290  2.420  2.800  

Variació 2019-2038 

Total 15  145  525  

Relativa 0,7  6,4  23,1  

 anual

1998-2008 4,4  

2009-2019 0,3  

2019-2038 0,03  0,3  1,0  

 

Estimacions llars 

 
Baix Mitjà Alt 

2011 781  

2038 820  885  1.020  

Variació 2019-2038 

Total 39  104  239  

Relativa 5,0  13,3  30,6  

 anual

1991-2001 5,2  

2001-2011 2,9  

2011-2038 0,2  0,5  1,0  
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 Escenari baix: es perpetua la tendència més recent d’estancament en el creixement degut a la reducció de la 

natalitat i al mateix temps l’augment de la mortalitat, el primer per la maduració de l’estructura de la 

població i el segon pel consegüent envelliment. Folgueroles guanyaria 15 habitants i es situaria en un total de 

2.290 i augmentaria el nombre de llars fins les 820 unitats. 

 Escenari mitjà: segueix amb la situació d’estancament però amb un cert dinamisme en comparació amb el 

primer escenari. La població arribaria fins als 2.420 habitants (+145 persones) degut a la immigració i les llars 

augmentarien fins a les 885. Aquest escenari, però, repetiria la situació d’envelliment de la població amb la 

consegüent regressió demogràfica del primer cas.  

 Escenari alt: contempla el creixement de forma sostinguda però sense arribar al nivell de períodes anteriors. 

S’arribarien als 2.800 habitants degut a les migracions internes, i augmentaria la natalitat compensant 

l’increment de la mortalitat. El nombre de llars augmentaria fins a les 1.020 unitats.  

Folgueroles pot passar a tenir de 930 a 1.020 llars segons escenari, amb una forquilla que aniria de les 40 noves llars 

de l’escenari baix a les 240 de l’escenari alt; el més probable és que el creixement es mogui entre ambdues xifres, 

superior a l’escenari mitjà i inferior a l’alt, que es considera de màxim. 

No obstant, el POUM no pot fer reserva d’habitatge pensant estrictament en les llars sinó que ha d’estimar un 

romanent que permeti mantenir actiu el mercat per a tal d’evitar tensions de preu i, també, per a què alguns 

immobles puguin ser destinats a altres usos al d’habitatge (per exemple, oficines, despatxos, etc.) que afavoreixin la 

barreja d’usos més enllà de les plantes baixes. 

A falta d’informació més actual, es proposa emprar l’índex de principalitat al 2011, del 84%, com a referència del plus 

d’habitatge que es pot considerar òptim. Segons aquest, en l’escenari mínim caldrien 980 habitatges, 20 de nous en 

relació els estimats al 2018 (vegeu punt 4) i en el de màxim 1.215, un escreix de 260 en relació el 2018. 

 

Estimacions habitatges 

 

Baix Mitjà Alt 

2018 958  

2038 976  1.054  1.214  

Variació 2019-2038 

Total 18  96  256  

Relativa 1,9  10,0  26,8  

 anual 

1991-2001 4,6  

2001-2011 2,7  

2018-2038 0,1  0,5  1,2  

Figura 6.07 – Estimació habitatges ( font: IDESCAT. Elaboració pròpia) 

 

Si es compara l’augment anual del nombre d’habitatges respecte els tres darrers censos, en cap escenari s’assoleix el 

ritme de les dues darrers dècades, ni tant sols la primera del segle XXI, notablement inferior a la de la dècada dels 

anys 90 del passat segle. 
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7. El planejament vigent 

7.1. Planejament territorial 

El Pla Territorial de les Comarques Centrals 

 

Figura 7.01 – PTCC            

A Osona el planejament territorial vigent és el Pla Territorial de les Comarques Centrals (PTCC), aprovat definitivament 

el setembre de 2008, en vigència del POUM de Folgueroles, que estableix bàsicament les directrius a considerar pel 

planejament municipal en matèria d’infraestructures, proteccions de l’entorn natural, riscos i estratègies de 

creixement. El Pla articula les propostes en base als tres sistemes bàsics del territori: espais oberts, assentaments i 

infraestructures de mobilitat. 

Infraestructures 

 Nou traçat ferroviari (corredor en estudi).  

Categories del sòl no urbanitzable 

Pel que fa als espais oberts les principals determinacions del PTCC es concreten en els següents elements: 

 Sòl de protecció especial: abasta l’àrea oest del terme  

 Sòl de protecció territorial – sòl d’interès agrari i/o paisatgístic: a l’est del terme. 

 Sòl de protecció preventiva: la resta de sòls. 

Assentaments 

En relació a les previsions sobre les característiques dels assentaments urbans per a Folgueroles, s’assigna l’estratègia 

de creixement moderat. 

És important tenir en compte la limitació al creixement establerta pel PTCC per tal d’ajustar el futur creixement previst 

al POUM a la superfície d’extensió urbana admissible. L’estratègia de creixement moderat es regula a l’article 3.7 de 

les Normes d’Ordenació Territorial, i es calcula mitjançant la formula següent: 

E = 30 x A x f / 100 

 E: superfície de l’extensió urbana admissible  

 A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 
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 f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió 

Per mesurar la superfície d’àrea urbana considerem els sols consolidats o urbanitzats d’ús dominant residencial 

incloent els sistemes. En cas que les trames d’activitat econòmica no considerades es trobin en contigüitat amb l’àrea 

residencial es podran comptabilitzar amb dues limitacions: no ha d’incrementar més del 60% l’àrea urbana residencial; 

només es comptabilitzaran els sòls situats en una franja al voltant de l’àrea urbana de diàmetre igual a la meitat del 

màxim diàmetre d’aquesta.  

L’àrea residencial i la zona industrial en continuïtat amb el nucli tenen una superfície de 60,38 Ha.  

Per tant:  A = 60,38 Ha (àrea urbana existent) 

No cal aplicar el coeficient corrector f ja que la superfície és superior a 50 Ha i serà 1.  

E = 30 x 60,38 Ha x 1 / 100  =  18,11 Ha 

El creixement previst al POUM (104,8 Ha) supera en 84,9 Ha el límit establert al PTCC.  

Segons l’article 3.7.5 de les Normes d’Ordenació Territorial, en els casos en que el sòl industrial estigui en vies 

d’exhaurir-se, es pot augmentar la superfície d’extensió en un 25% amb destí a una àrea específica industrial.  

18,11 x 0,25 = 4,53 Ha 

Per tant considerem com a extensió màxima admissible: 

E= 18,11 Ha + 4,53 Ha = 22,64 Ha 

El Pla Director Urbanístic de l’eix transversal Ferroviari preveu el pas del nou traçat per l’oest del municipi travessant-

lo de nord a sud. L’esquema amb el traçat s’incorpora als plànols de proposta del Pla com a reserva ferroviària. 

 

 

Figura 7.02 – Traçat de l’eix transversal Ferroviari (font: PDU) 
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Pla Especial de les Guilleries-Savassona 

 

Figura 7.03 – PEPMEN 

El PE de les Guilleries, aprovat el 8-3-2004, afecta la meitat est del terme de Folgueroles, definint les zones d’interès 

forestal, agrícola i agroforestal, així com les àrees d’especial interès de la Font Trobada. 

El condicionant més important és la inclusió de la zona d’Horts (Horts de la Sala) dins l’àrea d’interès agrícola del PEIN, 

limitant el creixement en aquesta àrea compresa entre el nucli urbà i la carretera N-141d. 

7.2 El planejament urbanístic vigent: El POUM de Folgueroles 2007 

El 25-04-2007 es va publicar l’aprovació definitiva del POUM de Folgueroles, treballs iniciats al 2001 com a revisió de 

les Normes Subsidiàries de 1983, que amb l’aprovació de la Llei d’Urbanisme 2/2002 durant la redacció del treball va 

derivar en un POUM. 

La classificació proposada pel pla es resumeix al quadre següent: 

 

 

Tot i que a la memòria es planteja com a objectius del pla “Promoure l’ordenació i planificació urbana: buscant un 

model de nucli urbà que tendeixi a compactar el teixit, en contra del consum de sòl extensiu per a habitatges de poca 

Sup. (Ha) %

SUC Sòl urbà consolidat 60,45 5,62%

SUNC Sòl urbà no consolidat 6,58 0,61%

67,03 6,23%

SUD Sòl urbanitzable delimitat 26,58 2,47%

SND Sòl urbanitzable no delimitat 75,89 7,06%

102,47 9,53%

SNU Sòl no urbanitzable 906,17 84,24%

TOTAL MUNICIPI 1.075,67 100,00%
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densitat” al quadre destaca la gran extensió de sòl urbanitzable prevista, tot i que gran part es considera sòl 

urbanitzable no delimitat, la superfície de creixement és molt superior al sòl urbà actual. 

Per entendre millor com es va poder realitzar una previsió de creixement com aquesta cal posar llum al context en 

que es va redactar el POUM, molt diferent de la conjuntura actual. El 2002 s’havia doblat la població de Folgueroles 

respecte al 1996, i es preveia que la població arribaria als 4.000 habitants durant el període de vigència del pla. Ens 

trobàvem pràcticament al punt més alt de la bombolla immobiliària que afectava també a l’urbanisme, fent que la 

majoria de plans apostessin per un model de creixement extensiu que, amb la confiança d’un creixement sostingut, 

permetia obtenir grans reserves per equipaments i nous vials.  

L’esclat de la crisi i l’estancament del creixement de la població van provocar que aquestes previsions no s’hagin 

complert i que el POUM hagi tingut un grau molt baix de desenvolupament, tant pel que fa als àmbits d’actuació com 

a la nova estructura prevista (ronda oest i ronda nord), i es fa necessària una revisió del planejament vigent que 

adeqüi el model de vila a les necessitats actuals.  

Per tal d’abordar el replanteig del creixement previst cal primer fer una anàlisi del potencial latent al planejament 

vigent, diferenciant el potencial en sòl urbà consolidat, el potencial del sòl urbà no consolidat i el potencial dels 

sectors de sòl urbanitzable.  

Fins data d’avui s’han aprovat 5 modificacions del planejament:  

 2009 Mod. Puntual 1: Es canvia la qualificació d’una parcel·la de 1.432 m² situada en sòl urbà consolidat 

d’equipament a sistema d’habitatge dotacional públic.  

 2010 Mod. Puntual 2: S’uneixen els dos sectors de planejament SUD 3  i SUD 4 en un de sòl SUD3+4, incrementant 

la densitat d’habitatges. 

 2011 Mod. Puntual 3: Tenia diversos objectius. Els més importants són la supressió del vial paral·lel a la carretera 

Vilanova de Sau al sector Codinoies; la modificació en la delimitació del PMU1 i el canvi de qualificació al front de 

l’Avinguda Atlàntida passant de la clau G a la clau A de nucli antic.  

 2015 Mod. Puntual 4: modificació de la fitxa de la Masia La Codina del catàleg de bens d’interès històric, 

arquitectònic i paisatgístic. 

 2016 Mod. Puntual 5: que fa exclusivament referència a l’admissió de l’ús esportiu i cultural en zona d’indústria 

aïllada, clau “L”, sector de la Fàbrica. 

La regulació del sòl no urbanitzable:  

Les normes del POUM 2007 defineixen sis qualificacions per regular el sòl no urbanitzable: 

 ZPR Protecció de ribera: comprèn l’entorn del sistema hidrològic i les zones susceptibles de ser inundades i que 

és necessari mantenir lliures d’edificacions. S’admeten usos agrícoles i explotacions forestals.  

 ZAR Zona d’interès agro-ramader: comprèn aquells sòls que, mancants de valors agrícoles, forestals o 

paisatgístics, són necessaris per canalitzar les construccions agropecuàries del municipi.  

 ZAG Zona d’interès agrícola: protegeix els sòls destinats al conreu amb la finalitat d’assegurar el 

desenvolupament i millora de les explotacions agràries existents.  

 ZFO Zona d’interès forestal: protegeix les zones boscoses incloses dins l’àmbit del PEPMEN Guilleries – 

Savassona.  

 ZEP Zona d’interès patrimoni ecològic i paisatgístic: comprèn espais de formacions geològiques amb un alt valor 

ecològic, paisatgístic i paleontològic. L’objectiu d’aquestes àrees és salvaguardar i si fos necessari reconstruir 

aquest patrimoni natural.  

 ZEAP Zona d’interès del patrimoni arquitectònic i paleontològic: regula la conservació de les masies històriques i 

el seu entorn. Els elements sota aquesta clau formen part del catàleg de masies.  
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Figura 7.04 – POUM Folgueroles – Estructura i usos del sòl no urbanitzable 

 

Figura 7.05– POUM Folgueroles – Estructura i usos del sòl urbà i urbanitzable 
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La regulació del sòl urbà 

La normativa preveu 13 claus per regular els teixits existents. A continuació es mostra un quadre que resumeix els 

principals paràmetres de cada zona:  

 

Aquesta regulació presenta algunes discordances amb la realitat consolidada i les diferents tipologies edificatòries 

compreses en les mateixes qualificacions:  

 Al nucli antic es realitza una regulació força complexa i detallada. Tot i el gran esforç realitzat amb els plànols 

d’aixecament de façanes i la descripció dels materials i elements admesos, es considera que aquesta regulació 

presenta alguns problemes. En primer lloc una regulació massa rígida pot comportar problemes per a la renovació i 

conservació de l’edificació, no permetent la seva rehabilitació ni substitució d’acord amb les necessitats actuals 

dels habitatges (necessitat de major alçada per complir CTE, previsió aparcament, etc.) Aquest  fet pot comportar 

que algunes edificacions acabin abandonades i en mal estat, per tant cal buscar maneres de incentivar la 

rehabilitació i transformació dels immobles tot garantint la conservació del caràcter històric. Caldria que la nova 

normativa regulés les condicions d’agrupació de parcel·les, així com el front màxim (garantir ritme de façana), i 

incloure alguns croquis de composició de façana que especifiquin les característiques per a la substitució de 

l’edificació (eixos compositius, proporció de les obertures, distància a mitgeres, elements sortints, etc). Finalment 

Ús
Parcel·la 

mínima 

Front 

mínim

Profunditat 

edificable
ARM

Separació a 

límits
Ocupació

Edificabilitat 

(m²st/m²s)
Densitat Pati interior

Construccions 

auxiliars
Soterrani

E

Residencial, cultural, restauració, 

oficines, comercial, esportiu, 

ensenyament, industrial.

Existent 

(160m²)
8m

S/ Plànols 

excepte als 

16m

9,5m (PB+2PP)

12,50 (PB+3PP) en 

els casos fixats al 

planejament

F

Residencial(totes les modalitats), 

cultural, restauració, oficines, 

comercial, esportiu, ensenyament, 

sanitari, industrial, aparcament

Existent 

(200m²)
8m

9,5m (PB+2PP)

12,50 (PB+3PP) en 

els casos fixats al 

planejament

Admesos, 

ocupant màxim 

un 20% més de 

l'edificació

G

Residencial (totes les modalitats), 

religiosó, cultural, restauració, 

comercial, esportiu, ensenyament, 

sanitari

Existent 

(120m²)
6m 9,5m (PB+2PP)

3m al fons 

parcel·la

2m laterals 

1,65

Admès si ocupa 

mateixa sup. 

Que edificació

H

Industrial (tipus I, II, III), restauració, 

oficines, comercial, esportiu, 

ensenyament, sanitari,  altres.

Existent 

(300m²)
10m 9,5m (PB+2PP) 90% 8,60

Admès si ocupa 

mateixa sup. 

Que edificació

J1

Residencial (unifamiliar i aparellat), 

cultural, restauració, comercial, 

esportiu.

300 m² 10m
9,15m 

(PB+PP+golfes)

3m a carrer

2m a resta
40% 0,90

J2
Residencial (unifamiliar), cultural, 

restauració, comercial, esportiu

800 a 1000m 

²
20m

9,15m 

(PB+PP+golfes)

6m a carrer

4m a resta
20% 0,50 s'admet

J3
Residencial (unifamiliar), cultural, 

restauració, comercial, esportiu
600 a 400 m² 20m

9,15m 

(PB+PP+golfes)

6m a carrer

3m a resta
25% 0,50 s'admet

J4

Residencial (unifamiliar màxim 5 

ut), cultural, restauració, comercial, 

esportiu

Existent 

(indivisible)
25m 7,50m (PB+PP)

6m a carrer

6m a resta
15% 0,25 s'admet

K

Residencial (plurifamiliar), religiosos 

i culturals, restauració, oficines, 

comercial, esportiu, ensenyament, 

sanitari.

Existent 

(1000m²)
15m

9,5m (PB+2PP)

12,50 (PB+3PP) en 

els casos fixats al 

planejament

1,25

9 hab a 

50 

hab/ha 

s/plànol

Admesos, 

ocupant màxim 

un 30% més de 

l'edificació

Illes de volumetria 

específica

Illes de parcel·lació 

industrial

J

Solars 

d'edificació 

unifamiliar 

aïllada

Admès si ocupa 

mateixa sup. 

Que edificació

Blocs aïllats

Admès si ocupa 

mateixa sup. 

Que edificació

Illes de pati interior

Existent (en 

cas de 

segregació, 

100m²)

14m

12m en PB i 

P1

14 m en P2

9,5m (PB+2PP)

Admès si ocupa 

mateixa sup. 

Que edificació

Existent

Illes compactes

9,5m (PB+2PP)

Residencial (uni i bihabitatge), 

comercial, restauració, educatiu i 

ensenyament condicionats

D Illes de cases en filera

S/Plànols

Existent 

(5,5 m)

Conjunt Urbanístic

Residencial, comercial, restauració, 

ensenyament
C Conjunt Arquitectònic

Existent 

(5,5 m)

Existent (en 

cas de 

segregació, 

100m²)

Residencial, cultural, restauració, 

oficines, comercial, esportiu, 

ensenyament, industrial.

S/ Plànols

Admès si ocupa 

mateixa sup. 

Que edificació

B

Zones

Habitatge, cultural, esportiu, 

ensenyament, sanitari, restauració
A

Existent (en 

cas de 

segregació, 

120 m²)

Existent 

(5,5 m)
Conjunt Històric S/ Plànols

Existent 

30%. Alçada 

màxima 

3,20m. Volum 

màxim 0,96 

m³

Existent (PB+PP)
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cal que es reguli la densitat d’habitatges, especialment en parcel·les històriques que acostumen a ser petites i amb 

poca superfície de ventilació.  

 

 
Figura 7.06 – POUM Folgueroles – Detall regulació nucli antic 

 

 Algunes zones d’habitatges unifamiliars estan qualificades com a clau G illes de volumetria específica, com per 

exemple el carrer Dr. Ma Madrenas. Aquesta clau no correspon a la tipologia existent i caldria revisar-la. 

 

            

Figura 7.06 – POUM Folgueroles – Detall regulació del teixit   Figura 7.07 – Ortofoto estat actual 

 

 A les zones de plurihabitatge (zones A, B, C, E, F, G i K) no es regula la densitat d’habitatges, fet que podria generar 

problemes de infrahabitatge. 

 La regulació de la zona J (unifamiliar aïllada) permet la construcció d’edificis grans (de 300 a 500 m²st). Es podria 

plantejar permetre bihabitatge per augmentar la densitat i millorar la sostenibilitat. 
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Figura 7.06 – POUM Folgueroles – Qualificacions del sòl urbà 

El potencial del sòl urbà consolidat  

Entenem com a potencial en sòl urbà consolidat o sòl urbà directe aquells terrenys amb condició de solar (accés a vial, 

serveis i sense formar part de cap àmbit d’actuació) que no són edificats.  

S’ha realitzat un estudi sobre plànol cadastral descarregat des de l’oficina virtual del cadastre, marcant en vermell els 

solars no edificats. D’aquest estudi arribem a la conclusió que actualment hi ha un potencial latent de 92 solars en sòl 

urbà directe.  

Cal tenir en compte que aquest potencial no es pot comptar com a habitatges a executar a curt termini, ja que són 

solars particulars lligats a diferents casuístiques i particularitats que fan que sigui una incògnita saber si s’arribaran a 

construir i quan.  

 

Figura 7.07 - Potencial sòl urbà consolidat - Solars no edificats.  Font: Seu electrònica del cadastre. Elaboració pròpia 
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Potencial dels àmbits d’actuació en sòl urbà no consolidat 

Al sòl urbà es delimiten set Polígons d’Actuació Urbanística i dos Plans de Millora Urbana, dels quals únicament està 

en procés d’execució el PAU 1, on s’han construït 5 dels 9 habitatges previstos:  

 

 

*Habitatges existents 

Per tant en sòl urbà no consolidat es preveuen un total de 138 habitatges, de les quals encara resten 131.    

Potencial del sòl urbanitzable 

El sòl urbanitzable, tal com s’ha exposat, presenta una extensió superior a la del nucli urbà, tot i que el seu creixement 

està condicionat i gran part d’aquest és en sòl urbanitzable no delimitat. Als quadres següents es resumeixen les 

característiques i estat d’execució dels sectors previstos: 

 

(Al SUD2 Escoles s’ha realitzat una ocupació anticipada de 6.608 m2s. per a l’ampliació de l’Escola, segons conveni 

aprovat el 30-10-2007, sense que el sector hagi estat tramitat)  

Nota: Les superfícies són mesurades sobre plànol topogràfic, per això no coincideixen amb les del POUM.  

 

CODI NOM ÚS
SUP 

(m²s)

CEB 

(m²st/m²s)

Dens. 

(Hab/Ha)

Sostre 

(m²st)
Nº Hab ESTAT

PAU 1 C/ Padró Residencial 23.954 0,19 4 4.551 9 Parcialment consolidat (5 hab)

PAU 2 Passaban Residencial 15.454 0,18 5 2.782 8* Només a efectes d'urbanització

PAU 3 C/ Vilanova Residencial 1.748 0,64 69 1.119 12 No executat (hab existents)

PAU 4 C/ la Damunt Sense ús 1.259 0,00 0 0 0 No executat

PAU 5 Virolai Residencial 923 1,09 75 1.006 7 No executat

PAU 6 Bellmunt Residencial 917 1,62 98 1.486 9 No executat

PAU 7 Torrent nord Residencial 3.754 0,48 24 1.802 9 No executat

48.009 12.745 54TOTAL

CODI NOM ÚS
SUP 

(m²s)

CEB 

(m²st/m²s)

Dens. 

(Hab/Ha)

Sostre 

(m²st)
Nº Hab ESTAT

PMU1 Torrent de Folgueroles Residencial 6.884 0,55 49 3.786 34 No executat

PMU2 La Rambla Residencial 10.860 0,6 46 6.516 50 No executat

17.744 10.302 84TOTAL

CODI NOM ÚS SUP (Ha)
CEB 

(m²st/m²s)

Dens. 

(Hab/Ha)

Sostre 

(m²st)
Nº Hab ESTAT

SUD1 Ricardera Residencial 4,86 0,5 36,5 24.276 177 No executat

SUD2 Escoles II Residencial 10,42 0,52 44,1 54.199,6 459 Iniciat PPU no publicat

SUD3+4 Les Codinoles + La Damunt Residencial 12,50 0,55 45,0 68.756,1 553 Tramitat no desenvolupat

27,78 147.231,7 1.189

SUND1 Pla de Sant Francesc Industrial 58,11 0,5 290.526,0 No executat

SUND2 La Codina Residencial 7,30 0,5 37,0 36.488,5 270 No executat

SUND3 Fabrica II Industrial 10,48 0,5 52.422,0 No executat

75,89 379.436,5 270

103,67 526.668 2.648TOTAL

Total SUD

Total SND
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Tot i el gran potencial previst en sòl urbanitzable no s’ha arribat a executar cap pla parcial. Només ha estat aprovat el 

PPU del sector SUD3+4 i la corresponent reparcel·lació (ja inscrita) que es van unir a partir d’una modificació del 

POUM, que tot i ser aprovat el 2011 no han començat les obres d’urbanització. Cal tenir en compte que aquests dos 

sectors preveuen 553 habitatges, nombre superior al 50% del parc d’habitatges existent al nucli urbà.  

El PPU 3+4 va ser publicat al DOGC el 26/04/2010, i, al seu Pla d’Etapes, preveia l’execució de les obres d’urbanització 

abans dels 6 anys a comptar de l’aprovació del Projecte d’Urbanització.  

El Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització es van aprovar al ple municipal de 21/07/2011, i es va 

publicar el 17/10/2011. Per tant el termini per a iniciar les obres d’urbanització es va esgotar al cap de 6 anys, el 

17/10/2017.  

La reparcel·lació es va inscriure al registre de la propietat el 05/06/2015.  

Malgrat pugui semblar que la superfície de sòl urbanitzable és totalment desproporcionada cal tenir en compte que el 

sòl urbanitzable delimitat representa únicament 27,78 Ha, mentre que el sòl urbanitzable no delimitat preveu 75,89 

Ha, una extensió molt gran degut a la previsió del SUND 01 industrial (58,11 Ha) tocant al polígon industrial Les 

Malloles de Vic, on es preveia una cessió del 50% a l’INCASOL. (cessió anul·lada per sentència n 579 11/2008) 

Tot i així el creixement en sòl urbanitzable delimitat segueix essent excessiu, representant una superfície del 50% de 

l’àrea urbana, i doblant el parc d’habitatges existent a Folgueroles (934 habitatges) amb 1.189 nous habitatges.   

Les previsions per al creixement industrial tampoc han estat encertades, ja que tot i la gran extensió prevista no s’ha 

desenvolupat cap sector.  

 

Figura 7.08 – Estat desenvolupament àmbits d’actuació al nucli urbà. Elaboració pròpia 

Sup (Ha)
Sostre 

(m²st)

Sòl urbanitzable residencial 35,08 183.720

Sòl urbanitzable Industrial 68,59 342.948
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8. Els serveis urbans 

El municipi disposa de les xarxes de serveis bàsiques següents:  

Abastament d’aigua potable – Empresa subministradora: SOREA  

Xarxa de clavegueram – Municipal 

Xarxa elèctrica – Empresa subministradora: ENDESA 

Enllumenat públic 

Xarxa de gas: actualment en projecte. 

Als plànols d’informació s’indiquen els esquemes de les diferents xarxes subministrats per les empreses responsables.  

8.1 Xarxa de sanejament  

La xarxa de sanejament abasta tot el nucli urbà. L’evacuació de les aigües segueix el 

pendent natural del terreny seguint el Torrent de Folgueroles fins a l’estació 

depuradora d’aigües residuals (EDAR) situada al nord-oest del nucli.  

8.2 Abastament d’aigua 

La xarxa d’abastament d’aigua potable, gestionada per SOREA, dóna servei al nucli 

urbà i a les masies més properes a l’àrea urbana. El municipi disposa de varies captacions 

 d’aigua: els pous del Glaç, situats al sud de l’àrea urbana, els pous Vells, i la connexió 

amb la canonada que porta aigua des de la planta de tractament d’aigua potable 

d’Osona Sud, situada al municipi de Manlleu i que capta l’aigua crua del riu Ter.  

El municipi compta amb un dipòsit situat a prop de les granges de Cal Guarda al sud-

est del terme, des de on es distribueix l’aigua per tot el nucli de Folgueroles.  

La major part de la xarxa es realitza mitjançant canalització de PVC, tot i que també 

trobem alguns trams de polietilè, fibrociment i ferro.  

8.3 Electricitat 

La xarxa d’electricitat està gestionada per ENDESA i abasta la totalitat del nucli urbà 

 i algunes construccions del seu entorn.  

Actualment la xarxa d’alta tensió travessa el terme pel nord del nucli urbà, però 

segons la informació de l’Ajuntament, aquesta línia modificarà el seu recorregut.  

8.4 Xarxa de gas 

La xarxa de gas de GLP dóna servei a gran part del nucli urbà des del dipòsit que es 

troba situat al nord del camp de futbol municipal. Actualment, però, existeix un 

projecte de l’empresa Netgia per dotar de gas natural el nucli que queda reflectit als 

plànols d’informació.  

       

EDAR 

Dipòsit d’aigua 

Dipòsit de gas 
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9. Els inventaris. Patrimoni cultural i masies i cases rurals 

El patrimoni de Folgueroles està format pels elements arquitectònics històrics, edificacions i obra civil, els jaciments, 

els espais naturals i les masies i cases rurals dignes de protegir. 

S’ha elaborat un llistat de tots els elements inclosos al Inventari de Patrimoni arquitectònic i arqueològic del 

Departament de cultura de la Generalitat i del POUM de Folgueroles publicat el 2007,  diferenciant els elements 

situats al nucli urbà, els elements situats en sòl rústic i els jaciments arqueològics. El futur POUM haurà de decidir 

quins d’aquests elements forment part del Catàleg i amb quin grau de protecció.  

9.1 Béns a protegir 

Patrimoni arquitectònic al nucli urbà. 

Núm. Nom GENCAT POUM 2007 Núm. Nom GENCAT POUM 2007 

A01. Cal Turu - llinda X X A20. 
Habitatge del c. de la 
Ricardera 27 - llinda 

X X 

A02. Can Dachs X X A21. 
Habitatge del c.Major 5 - 
llinda 

X X 

A03. Can Torrents del vi X X A22. 
Habitatge del c.Major 15 
- llinda 

X X 

A04. Casa Verdaguer X X A23. 
Habitatge del c.Rambla 3 
- llinda 

X X 

A05. 
Casa Verdaguer - 
ampliació 

X   A24. 
Habitatge del c. Major, 
35 - llinda 

X X 

A06. 
Cases del s. XVII i XVIII La 
Ricardera 

    A25. 
Habitatge del c. Major, 
43 - llinda 

X X 

A07. Ermita de la Damunt X X A26. 
Habitatge del c. Nou, 34  
- llinda 

X X 

A08. 
Església Santa Maria de 
Folgueroles 

X X A27. La Sala - Casa dels Amos X X 

A09. 
Habitatge del c. de la 
Ricardera 32 - llinda 

X X A28. Les Codinoies X X 

A10. 
Habitatge al c. Sant Jordi 
7 - llinda 

X X A29. 
Monument Mossèn 
cinto Verdaguer 

X X 

A11. 
Habitatge al c. Major 42 
- llinda 

X X A30. Relleu Manolo Hugué   X 

A12. 
Habitatge al c. Major 45 
- llinda 

X X A31. Font de la Sala   X 

A13. 
Habitatge de la Pl. de Cal 
Rei 52 - llinda 

X X A32. Font del Glaç   X 

A14. 
Habitatge de la Pl. de Cal 
Rei 56 - llinda 

X X A33. Font del Rector   X 

A15. 
Habitatge de la Pl. de Cal 
Rei 60 - llinda 

X X A34. Font de la Ricardera   X 

A16. 
Habitatge de la Pl. de Cal 
Rei 66 - llinda 

X X A35. La Bassa del Molí   X 

A17. 
Habitatge del c. de la 
Ricardera 9 - llinda 

X X A36. Rellotge carrer Major X X 

A18. 
Habitatge del c. de la 
Ricardera 15 - llinda 

X X A37. Pedronet dels caiguts X X 

A19. 
Habitatge del c. 
Bellmunt 3 - llinda 

X X A.38 La Roca X X 
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Patrimoni arquitectònic en sòl rústic. 

Granges i cases rurals 

Núm. Nom GENCAT POUM 2007 Núm. Nom GENCAT POUM 2007 

B01. 
Cabana de la Casa 
nova de Puigseslloses 

  X B13. Granja Can Torrents   X 

B02. Cabana el Prat   X B14. les Fransoies   X 

B03. 
Granja Turó de les 
Mentides 

  X B15. Granges    X 

B04. 
Cabana del Mas 
Puigsec 

  X B16. 
Granja del camps del 
Martí 

  X 

B05. Granges Puigjaner   X B17. Can Zorita   X 

B06. el Serrat del Banús   X B18. La Casica   X 

B07. Coberts Torrents   X B19. 
Capella de Sant Jordi 
de Puigseslloses 

X X 

B08. Can Clotet   X B20. Font del Desmai X X 

B09. 
Cabana de Can 
Garbells 

  X B21.  el Molí de la Codina X   

B10. 
Cabana de Can 
Tramuntana 

  X B22. 
Monòlit de la font del 
Desmai 

X X 

B11. 
Granges de Cal 
Guarda 

  X B23. Can Tecla   X 

B12. Can Roviretes   X 
    

 

Masies: 

Núm. Nom GENCAT POUM 2007 Núm. Nom GENCAT POUM 2007 

M01. Can Payàs   X M15.  Can Barretina   X 

M02. 
la Casa Nova de 
Puigseslloses X X 

M16.  Can Garbells 
X X 

M03.  el Prat X X M17. Can Tramuntana X X 

M04. Mas Palou X X M18.  Cal Guarda   X 

M05. la Teuleria del Raguer   X M19.  Mas els Focs   X 

M06. Mas Puigseslloses 
  X 

M20. 
La Casa nova dels 
Frares X X 

M07. Mas Puigsec Vell X X M21.  La Torre de Morgades X X 

M08. El Puigsec Nou   X M22. El Rourell X X 

M09. Can Gelabert X X M23.  La Teuleria de X X 

La Sala Casa Verdaguer Sta. Maria de 
Folgueroles 

Can Dachs – casa de la Vila 
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Mascaró 

M10. Mas del Tamborí Nou   X M24.  El Pou de la Vida X X 

M11. el Tamborí Vell 
  X 

M25. 
la Codina de 
Folgueroles X X 

M12. El Godaiol X X M26. el Pla Llis X X 

M13. Mas d’en Coll X X M27. la Fàbrica nova X X 

M14. l’Arumí X X M28. el Pou X   
*Elements protecció BCIL 

Patrimoni arqueològic. 

Núm. Nom GENCAT POUM 2007 

J01. Jaciment Turó de les Mentides   X 

J02. Dolmen de Puigseslloses   X 

J03. Jaciment de l’Arumí   X 

J04. Poblat de Puig-Castellet X X 
*Elements protecció BCIL 

9.2 Masies i cases rurals susceptibles de ser incorporades al catàleg 

Es recullen les edificacions en sòl no urbanitzable que són susceptibles de ser incloses al catàleg de masies i cases 

rurals per les seves característiques tipològiques i històriques i la seva importància com a elements generadors 

d’activitat en el sòl rústic. El futur catàleg haurà d’assignar els possibles usos a implantar i les condicions d’actuació i 

grau de protecció de cada element. 

Masies. 

Núm. Nom GENCAT POUM 2007 Núm. Nom GENCAT POUM 2007 

M01. Can Payàs   X M15.  Can Barretina   X 

M02. 
la Casa Nova de 
Puigseslloses X X 

M16.  Can Garbells 
X X 

M03.  el Prat X X M17. Can Tramuntana X X 

M04. Mas Palou X X M18.  Cal Guarda   X 

M05. la Teuleria del Raguer   X M19.  Mas els Focs   X 

M06. Mas Puigseslloses 
  X 

M20. 
La Casa nova dels 
Frares X X 

M07. Mas Puigsec Vell X X M21.  La Torre de Morgades X X 

M08. El Puigsec Nou   X M22. El Rourell X X 

M09. Can Gelabert 
X X 

M23.  
La Teuleria de 
Mascaró X X 

M10. Mas del Tamborí Nou   X M24.  El Pou de la Vida X X 

M11. el Tamborí Vell 
  X 

M25. 
la Codina de 
Folgueroles X X 

M12. El Godaiol X X M26. el Pla Llis X X 

M13. Mas d’en Coll X X M27. la Fàbrica nova X X 

M14. l’Arumí X X M28. el Pou X   
*Elements protecció BCIL 
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Altres edificacions en sòl rústic. 

Núm. Nom GENCAT POUM 2007 Núm. Nom GENCAT POUM 2007 

B01. 
Cabana de la Casa 
nova de Puigseslloses 

  X B13. Granja Can Torrents   X 

B02. Cabana el Prat   X B14. les Fransoies   X 

B03. 
Granja Turó de les 
Mentides 

  X B15. Granges    X 

B04. 
Cabana del Mas 
Puigsec 

  X B16. 
Granja del camps del 
Martí 

  X 

B05. Granges Puigjaner   X B17. Can Zorita   X 

B06. el Serrat del Banús   X B18. La Casica   X 

B07. Coberts Torrents   X B19. 
Capella de Sant Jordi 
de Puigseslloses 

X X 

B08. Can Clotet   X B20. Font del Desmai X X 

B09. 
Cabana de Can 
Garbells 

  X B21.  el Molí de la Codina X   

B10. 
Cabana de Can 
Tramuntana 

  X B22. 
Monòlit de la font del 
Desmai 

X X 

B11. 
Granges de Cal 
Guarda 

  X B23. Can Tecla   X 

B12. Can Roviretes   X 
    

 

             

 

 

  

La Torre Morgades El Puigsec Nou Can Gelabert 

Granja Can Torrents Capella de St.Jordi 
 Puigseslloses 

La Casica 
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10. Activitat econòmica, constructiva i oferta immobiliària 

Pel que fa al nombre d’activitats, la principal activitat econòmica, és la ramadera que representa un 34% del total de 

l’activitat del municipi. S’han comptabilitzat 31.004 caps de bestiar, dels quals 28.089 són porcins. Les activitats 

industrials tenen un paper important donat que la majoria del sòl industrial està consolidat. Pel que fa al sector serveis 

sembla suficient per la població existent. La distribució entre els diferents usos és la següent:  

Activitats ramaderes 41 (34,17%) 

Activitats industrials 27 (22,50%) 

Serveis 36 (30,00%) 

Equipaments i dotacions 8 (6,67%) 

Aparcaments 8 (6,67%) 

TOTAL 120 
 

 

Activitats industrials 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat principal

C SAJOLIDA (DE LA) 7 Taller de fabricació i reparació de maquinària industrial

C TIMO (DEL) 18 Planxisteria industrial

CAMI VELL DE VIC 1

Establiment industrial destinat al disseny i construcció de maquinària especial per la 

indústria

C TIMO (DEL) 22 Saldadura i muntatge

C TIMO (DEL) 27

Fabricació de caldereria, maquinària i productes metàl.lics diversos, amb una capacitat 

de fins a 50 t/d

Camí Vell de Vic 6

Taller de reparació de vehicles automòbils, independent, branques mecància, electricitat, 

carrosseries, pintura i especialitat pneumàtics, amb rentador de vehicles

C Timó 32-34

Adequació activitat fabricació de maquinària per a la Indústria de l'alimentació, begudes i 

tabac

PL MOSSEN CINTO VERDAGUER 8 Fabricació de petites estructures metàl.liques

C REC D'ACUMULADA (DEL) 7 Emmagatzematges i aplicació de pintures i vernissos

CAMI VELL DE VIC 6 Emmagatzematge de GLP

C Timó 12 Taller de fusteria dedicat a la fabricació artesanal de mobiliari diers de fusta

C Timó 19 Taller mecànic de fabricació de maquinària

CAMÍ Vell de Vic 4 Taller de fusteria

CTRA VILANOVA DE SAU (DE) 3 Taller per envasar i comercialitzar mel (1100 caixes d'abelles)

C TIMO (DEL) 29 Magatzem de material elèctric

camí de Folgueroles a Tavèrnoles    Emmagatzematge de GLP

   P.I. La Fàbrica parcel.la B-2    Indústria d'estirament i escorregut de pells

C del Timó 25-27 Tallament i acabament de la pedra

C TIMO (DEL) 17 Planxisteria industrial

   Font del Glaç    Explotació pedrera

   El Gudiol    Extracció de roca gres

C TIMO (DEL) 6-8 Magatzem de fusta

CAMI CODINA (DE LA) 2-4 Indústria d'injectat de plàstic

Camí vell de Vic 22 Emmagatzematge de pells curtides

C REC D'ACUMULADA (DEL) 3 Taller de fusteria

AV ATLANTIDA 9 Taller de fusteria

C GUILLERIES 3-5 taller de fusteria

Adreça
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Activitats ramaderes 

 

 

 

 

 

Activitat principal

. MASIA PALOU    

Explotació bovina de producció de llet amb una capacitat de 299 vaques de llet i 30 vedells 

de cria

. MASIA PALOU 33 Engorde de ganado porcino

. MASIA EL FOCS    Gossera esportiva (capacitat màxima de 40 gossos)

Granja Torrents    Explotació avícola ecològica amb 165 gallines ponedores i 4 porcs d'engreix en autoconsum

. MASIA LA CASICA    escola de horseball, doma clàssica, sal d'obstacles i pupil.latge de cavalls

   Pol. 5 parcel.la 13    Tinença de 4 cabres, 2 senglars i 10 ànecs

. MASIA LA CODINA 32 Explotació ramadera de 50 vedells d'engreix en règim intensiu

   Turó de la Codina 5B Tinença de 3 ponies i 20 gallines ponedores

   Zona el Torrent-Horts de la Sala    Activitat equina de 9 cavalls

. MASIA LA CASICA    

Explotació equina de producció de carn en règim semiintensiu capacitat: 40 cavalls i 5 

poltres

. MASIA GELABERT    Explotació avícola ecològica de pollastres d'engreix

   Granja Torrents    Explotació porcina d'engreix (675 porcs)

Ronda de la Demunt    Acticitat equina de 4 cavalls

   Can pere de l'Arumí 15 Explotació porcina amb capacitat de 200 porcs d'engreix

Mas la Codina    

Explotació de vaquí de llet amb capacitat de 45 vaques de llet, 2 toros, 18 vedelles de 

reposició i 10 cries de boví

   Mas Puigseslloses    

Explotació porcina de producció de garrins i deslletament, 450 porcs d'engreix i 225 garrins 

en règim intensiu, 15 gallines ponedores per autoconsum i 21 vaques alletants i 3 braves en 

règim extensiu

Mas el Fochs    Explotació ovina extensiva

Masia Serrat del Banús    

Explotació porcina amb una capacitat de 2500 truges amb garrins fins a deslletament, 9 

verros i 200 truges de reposició

. MASIA GELABERT    

Activitat ramadera bovina de producció de llet i porcina de producció de garrins, 30 vaques 

de llet, 12 vedells reposició i 5 porcí d'engreix per autoconsum

. MASIA EL TAMBORI    Explotació bovina i porcina 2 vaques, 12 llavores i 6 vedells d'engreix

. MASIA EL SERRAT DEL GODAIOL    Explotació porcina d'engreix, 700 porcs

   Masia Cal Isern    

Explotació intensiva de bestiar porcí amb capacitat de 168 truges amb garrins, 6 mascles, 

19 truges de recria, 220 porcs de transició, 400 porcs d'engreix i 30 conilles mare

. MASIA CASANOVA DELS FRARES    Explotació porcina en cicle tancat (capacitat 1357 porcs d'engreix)

. MASIA CAL GUARDA    

Explotació porcina de producció de garrins, 750 truges (574 gestants i 176 parideres), 145 

llavores i 5 verros

. MASIA EL RAURELL    

Explotació porcina de cicle tancat i bovina de llet 866 truges, 7 mascles, 126 truges 

reposició, 4032 porcs engreix, 521 vaques llet, 116 vedells de cria i 320 vedelles reposició

   Can Payas    Explotació ramadera porcina d'engreix amb 650 porcs d'engreix

   Mas Torrents (bosc)    Explotació equina de 5 cavalls

   Serrat del Banús    Explotació equina de 2 cavalls

C JOSEP MARIA DE CASACUBERTA 18 Nucli zoològic amb una capacitat màxima de 48 psitàcides mitjanes o equivalent

   Granja Camp del Martí    Explotació ramadera de conills en cicle tancat, 700 conilles mare

   Mas Puigsec Nou    Explotació equina de 25 cavalls

. MASIA CALA TECLA    Explotació porcina i bovina per una capacitat de 210 braves (recria) i 673 porcs d'engreix

   La Raconada    

Explotació intensiva de bestiar porcí, 280 truges amb garrins, 20 truges de reposició, 7 

verros, 600 garrins i 1200 porcs d'enceball

. MASIA LA TEULERIA REGUER    Explotació ramadera engreix porcí (capacitat de 920 porcs d'engreix)

. MASIA PUIGSEC VELL km 1,40

Explotació intensiva de bestiar porcí amb una capacitat de 575 truges reproductores, 50 

truges de reposició, 4 verros, 2400 garrins i 1800 porcs d'engreix

   Mas el Fochs    Explotació ramadera de 25 cavalls

   Granja boix    Explotació porcina amb 892 porcs d'engreix

. MASIA POU DE VIDA    

Activitat ramadera bovina i cunícola, 58 vedells de reposició, 20 vedells de cria i 10 conilles 

mare

. MASIA EL PRAT    

Explotació de 2800 garrins de recria, 20 cavalls en règim semiintensiu i 15 gallines 

ponedores per autoconsum 

   Molí de la Ricardera    Explotació equina de 4 cavalls

   Les Fransoies    

Explotació porcina de producció de garrins i engreix amb una capacitat de 1700 godalls, 

392 truges, 4 verros i 40 llavores

Adreça
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Serveis 

 

Equipaments i dotacions 

 

Activitat principal

C MAJOR 27

Venda al menor de material de papereria, llibreria, llaminaures, objectes de regal i servei de 

paqueteria i zona de manualitats

PTGE NOGUER 5 Habitatges desinats a apartaments turístics

. MASIA CAN PALLAS    Telefonia Mobil

C ONZE DE SETEMBRE 38 Centre de fisioteràpia

PL MOSSEN CINTO VERDAGUER Aparcaments Venda ambulant de pollastres, galtes de porc i patattes a l'ast

. MASIA LA CASICA    escola de horseball, doma clàssica, sal d'obstacles i pupil.latge de cavalls

C MAJOR 21 Restaurant

PL ERA (DE L') 3 Acadèmia d'ensenyament d'idiomes i traduccions

. MASIA CASANOVA PUIGSESLLOSES    Servei d'acompanyament a les persones i al seu entorn familiar

C MAJOR 50 Acadèmia d'anglès i reforç escolar FES idiomes

C MAJOR 42 Peixateria

AV ATLANTIDA 38 Oficina bancària

C TIMO (DEL) 2-4 Empresa de llauneria

C Josep M Casacuberta    Herbolisteria i Dietètica

Pl Verdaguer 16 Venda de productes artesanals de la comarca

C Rambla 20 Cistelleria

C Ricardera 1 Venda de queviures

C Bellmunt    Aparcament de 12 places per a automòbils i 12 trasters

C Josep M. Casacuberta 73 Restauració de mobles tapissats

. MASIA CAN PALLAS    Estació base de telefonia mòbil de la red DCS 1800

C Ricardera - C. Bellmunt    aparcament privat per vehicles automòbils (18 places)

C FONT (DE LA) 45 Import-export de peces de pell

PTGE FONT DE LA RICARDERA 5-7 Garatge particular amb capacitat de 6 places d'aparcament

C Guilleries 8 Perruqueria

   Mas Puigsec Nou    Centre d'hipoteràpia i equitació terapèutica

C MAJOR 33 Bar restaurant

C de la Demunt 4 Obrador de pa i bolleria sense gluten

C REC D'ACUMULADA (DEL) 9 Bar Restaurant

AV Poetes Catalans    Farmàcia

C ONZE DE SETEMBRE 28 Local dedicat a l'activitat de massatges

C Major 12 Cafè-Bar

C TIMO (DEL) 26-28

Sala de ball amb bar i servei de tapes i entrepans freds i calents sense elaboració culinària 

(aforament 458 persones)

C RAMBLA (DE LA) 28 GARATGE PRIVAT AMB 10 PLACES D'APARCAMENT

AV POETES CATALANS 30 garatge privat de 16 places per a automòbil

AV Poetes Catalans 40-42 Garatge particular amb 6 places d'aparcament

C RAMBLA (DE LA) 16 Centre d'estètica i massatge

C PUIGMAL 13 Obrador de pa

C Sant Jordi 22 Aparcament d'ús col.lectiu per a 6 places de cotxe

C Timó 26-28 1r Menjador col.lectiu per a festes o comensals (aforament 250 persones)

C TIMO (DEL) 6-8 Magatzem de fusta

PL Verdaguer 6 Carnisseria cansaladeria xarcuteria i rostisseria

AV ATLANTIDA 8

Elaboració i venda de productes de fleca, pastisseria i brioixeria i venda minorista 

d'alimentació

PL MOSSEN CINTO VERDAGUER 12 Obrador de fleca

PL Virolai 1 Aparcament de vehicles per a ús privat

. MASIA LA CASICA    Turisme rural-Residència casa de pagès- Modalitat allotjament rural independent

C REC D'ACUMULADA (DEL) 3

obrador per la fabricació de productes de pa i derivats. Especialitat: Elaboració de coca de 

pa

PL MOSSEN CINTO VERDAGUER 3 Bar Restaurant de 4a categoria

C Nou    Perruqueria

AV ATLANTIDA 20 carnisseria sense obrador i autoservei

Adreça

Activitat principal

CTRA VILANOVA DE SAU (DE)    Servei d'atenció integral a la gent gran a l'àmbit rural

c Nou 15 Edifici polivalent per activitats culturals

Pl Verdaguer 2 Llar d'infants amb una ocupació màxima de 100 places

C MAJOR 7 Casa-Museu

AV ATLANTIDA    Casal d'avis

PL Climent Campà Cardona 1 Consultori municipal

   Puigsec Nou    Camp de vol

PL Roviretes 1 Centre docent amb una capacitat superior a 100 places

Adreça



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles                                                                     AVANÇ                

 

44 

 

 

 



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles                                                                     AVANÇ                

 

45 

 

Activitat constructiva 

La crisi global que ha patit el sector de la construcció des de 2007 ha provocat que des del 2007 s’hagin demanat 

només 33 llicències per a la construcció de nous habitatges, tot i les grans previsions de nous habitatges realitzades 

pel POUM del 2007. Si tenim en compte la població actual de Folgueroles de 2.275 habitants, s’han concedit 1,45 

llicències per cada 1.000 habitants/any des del 2007, que representa una ràtio molt baixa en relació a la que es 

considera sostenible.  

Observant el plànol de la situació de llicències concedides, comprovem que el barri on s’ha demanat més llicències  el 

de la Damunt en edificació aïllada. 

En el quadre següent es mostren les llicències d’obra major demanades a partir de l’any 2007 fins el 2018:  

Any Títol Adreça Núm. habitatges 

2007 

Edifici bifamiliar entre mitgeres c. Onze de Setembre, 101 2 

Habitatge unifamiliar aïllat c. de la Roca, 11 1 

TOTAL    3 

2008 Habitatge unifamiliar aïllat c. de la Roca, 2 1 

2009 

Habitatges unifamiliars entre mitgeres c. Puigjaner, 25-27-29 3 

Habitatge unifamiliar aïllat Ronda de la Demunt, 8 1 

TOTAL   4 

2010 

Edifici plurifamiliar entre mitgeres c. Josep Maria de Casacoberta, 45 2 

Habitatge unifamiliar aïllat Ronda de la Demunt, 53 1 

Habitatge unifamiliar c. Onze de Setembre, 58 1 

Edifici plurifamiliar c. Mistral, 18 3 

TOTAL   7 

2011 

Habitatge unifamiliar aïllat Ronda de la Demunt, 47 1 

Habitatge unifamiliar aïllat c. de la Roca, 9 1 

Habitatge unifamiliar aïllat Ronda de la Demunt, 49 1 

Habitatge unifamiliar entre mitgeres c. Josep Maria de Casacuberta, 22 1 

Habitatge unifamiliar aïllat c. Bisbe Torras i Bages, 6 1 

Edifici plurifamiliar 
c. Onze de Setembre, 11 
c. Puigjaner, 2-4-6-8-10 7 

TOTAL   12 

2012 Habitatge unifamiliar aïllat c. Sant Jordi, 30 1 

2015 Habitatge unifamiliar aïllat Ronda de la Demunt, 55 1 

2016 Habitatge unifamiliar aïllat Ronda de la Demunt, 21 1 

2017 

Habitatge unifamiliar aïllat c. Sant Jordi, 32 1 

Habitatge unifamiliar aïllat c. del Campet 1 

TOTAL   2 

2018 Habitatge unifamiliar en testera c. Unió, 17 1 

  TOTAL HABITATGES   33 

 

Al Capítol 4 del Document 2 Memòria Social annex a aquest Avanç hi ha un estudi de les dinàmiques constructives 

més elaborat, però que arriba a la mateixa conclusió, que és la davallada de l’activitat constructiva.  
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11. Anàlisi dels recursos financers del municipi 

11.1 Recursos propis 

Amb la finalitat de conèixer i avaluar la capacitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Folgueroles, adjuntem a 

continuació un conjunt de dades i indicadors financers rellevants que es deriven de la informació continguda en els 

seus estats de liquidació i financers dels últims exercicis (euros): 

 

 

 

 

 

Pressupostat Executats

 2019 Variació 2018 Variació 2017 Variació 2016 Variació 2015 Variació 2014

Ingressos corrents

Impostos directes 887 -3% 910 -3% 933 1% 920 15% 800 6% 758

Impostos Indirectes 16 -11% 18 -59% 44 -9% 49 27% 38 106% 19

Taxes i preus públics 335 -7% 359 2% 351 -7% 376 -24% 495 27% 391

Transferencies corrents 756 -6% 803 0% 806 -1% 811 -12% 918 35% 682

Altres ingressos 46 -10% 51 -7% 55 10% 50 1% 49 2% 49

Total ingressos corrents 2.039 -5% 2.141 -2% 2.190 -1% 2.206 -4% 2.301 21% 1.898

Despeses corrents

Personal 601 12% 536 -2% 549 -2% 558 -5% 589 10% 537

Bens corrents i serveis corrents 1.122 5% 1.068 5% 1.017 -9% 1.112 -2% 1.132 11% 1.024

Despeses f inanceres 1 30% 1 30% 0 -1% 0 96% 0 -11% 0

Transferencies corrents 177 -5% 187 -1% 188 27% 149 -6% 158 57% 101

Total despeses corrents 1.901 6% 1.792 2% 1.755 -4% 1.819 -3% 1.879 13% 1.662

Superavit o deficit d'explotació 138 -60% 348 -20% 435 12% 387 -8% 422 79% 236

Ingressos capital

Transferències capital i alienacions 654 937% 63 56% 40 625% 6 -95% 108 63% 66

Actius f inancers 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Passius f inancers 975 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Total ingressos de capital 1.629 2483% 63 56% 40 625% 6 -95% 108 63% 66

Despeses capital

Inversions reals 1.737 746% 205 6% 194 75% 111 -59% 273 129% 119

Transferencies de capital 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Actius f inancers 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Passius f inancers 0 -100% 20 -44% 37 0% 37 0% 37 -42% 63

Total despeses de capital 1.737 669% 226 -2% 230 56% 147 -52% 309 70% 182

Superavit o deficit de capital -108 -34% -163 -14% -190 34% -142 -30% -202 73% -116

Superavit o deficit de l'exercici 0 -84% 186 -24% 245 0% 245 11% 220 84% 119

Altres dades

Resultat pressupostari ajustat 137 -22% 177 -29% 248 18% 210 -31% 302 120% 137

Romanent de tresoreria per a d.g. 505 -62% 1.326 13% 1.172 23% 950 33% 713 41% 505

Endeutament 975 0 -100% 20 -64% 57 -39% 93 -40% 156

Ràtio màxim 110% 48% 0% 1% 3% 4% 8%
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En base a aquests paràmetres tenim que la situació financera de l’Ajuntament de Folgueroles a 31 de desembre de 

2018 presenta: 

 Un superàvit d’explotació àmpliament positiu 

 Un romanent de tresoreria i resultat pressupostari positiu en el decurs dels exercicis 2014-2018.  

 Un deute financer totalment cancel·lat a 31 de desembre de 2018 

En relació a la situació a 31 de desembre de 2018 cal ressaltar el romanent de tresoreria per a despeses generals, per 

un import de 1.326 milers d’euros, i que per aplicació dels diferents mecanismes que permet la legislació 

pressupostària es podria aplicar a inversió, una vegada atesos el compromisos sense finançament afectat a aquesta 

data. 

En el període 2014-2018 la inversió anual mitjana de l’Ajuntament ha estat de prop de 180 milers d’euros anuals, 

coberts aproximadament amb un 31% de subvencions de capital d’altres administracions i el 69% restant amb els 

recursos del propi Ajuntament.  

També cal assenyalar que simultàniament a la inversió anual mitjana esmentada dels últims anys (prop de 180 milers 

d’euros), l’Ajuntament de Folgueroles ha pogut assolir un superàvit net anual de uns 205 milions d’euros, i tot això 

després de haver assumit un reducció mitjana anual del deute financer de 39 milers d’euros. 

Addicionalment cal assenyalar que com s’ha comentat anteriorment la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament a finals 

del 2018 és zero, el que suposa una capacitat per a concertar endeutament a futur, si cal mitjançant un Pla econòmic 

financer. 

Recapitulant, la capacitat de finançament històrica de l’Ajuntament, podria permetre el finançament d’una part de les 

inversions del POUM, que addicionalment es pot complementar amb els propis recursos provinents del 

desenvolupament urbanístic i fins i tot amb el recurs a l’endeutament via l’aprovació d’un Pla econòmic financer. En 

tot cas, l’Ajuntament hauria de compatibilitzar el pla d’inversions derivat del POUM, amb els diferents plans 

d’inversions que pugui decidir executar associats a altres infraestructures de comunicació i serveis tècnics, així com a 

equipaments públics.  

En aquest sentit cal esmentar, que el pressupost aprovat per l’Ajuntament per a l’exercici 2019 preveu unes inversions 

de 1.737 milers d’euros, principalment associades a la construcció d’un nou pavelló, finançades amb deute, per 975 

milers d’euros i la resta amb subvencions de capital a rebre (654 milers d’euros) i  superàvit corrent (108 milers 

d’euros).. Per altra banda, en el mateix any 2019 s’ha aprovat l’aplicació de 605 milers d’euros del romanent de 

tresoreria lliure, també a inversions addicionals en el nou pavelló. Per tant, en l’avaluació dels recursos disponibles cal 

considerar les obligacions associades a aquesta nova inversió aprovada, tant per l’afectació al romanent de tresoreria 

lliure, com pel servei financer del nou endeutament previst a amortitzar en 10 anys.  
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B. ORDENACIÓ PROPOSADA. CRITERIS OBJECTIUS I SOLUCIONS GENERALS 

 

1. Conclusió de l’anàlisi urbanística. Diagnosi dels problemes a resoldre pel POUM 

1.1 Encaix i estructura de comunicacions 

A nivell territorial l’accés principal al municipi es realitza a través de la C-25 que compta amb dues sortides a 

Folgueroles, una al nord dins del municipi i una altra al sud, al municipi de Calldetenes.   

A nivell comarcal es pot accedir al nucli urbà a través de la N-141d, que té una entrada a l’oest del nucli urbà a tocar 

de l’àrea industrial i pel nord per la BV-5231 a través d’una sortida que enllaça amb el camí de Tavèrnoles. Aquest 

últim tram actualment és un camí, però hi ha previsió de convertir-lo en una carretera.  

A nivell intern la principal via de distribució és l’avinguda de l’Atlàntida, que travessa el nucli d’oest a est, des d’on 

neixen la resta de vies que donen accés als diferents barris. 

El Torrent de Folgueroles creua el nucli urbà d’est a oest i actualment compta amb quatre ponts per creuar-lo: tres 

rodats i un exclusivament per a vianants a l’alçada del parc del Campet.  

La principal problemàtica són els carrers acabats en cul-de-sac deguts a l’estat inacabat de la trama urbana. 

Bona comunicació territorial. Xarxa de comunicacions urbana inacabada degut a carrers acabats en cul-de-sac. 

1.2 L’entorn natural 

El nucli urbà de Folgueroles es troba en mig de dos unitats de paisatge diferents: una zona planera on es troben la 

majoria d’edificacions rurals lligades a activitats ramaderes a l’oest, i una zona més abrupta i forestal a l’est.  

El terme municipal se situa dins l’àmbit del PTCC i es sobreposa amb el PEPMEN de les Guilleries-Savassona.  

La hidrografia ve marcada pel pas del Torrent de Folgueroles, que té la seva capçalera sota el coll de Portell, a una 

alçària de 770 m i travessa el municipi d’est a oest fins desembocar al riu Gurri.  

Donat que l’ACA només disposa de l’estudi d’inundabilitat del riu Gurri serà important realitzar un estudi 

d’inundabilitat del Torrent al seu pas pel nucli urbà, per determinar com afecta les àrees urbanes i com condiciona el 

futur creixement.  

Entorn natural de gran riquesa ambiental i paisatgística. 

1.3 Espai urbà 

El teixit urbà de Folgueroles es va formar inicialment en dos nuclis: al voltant de la plaça de l’Ajuntament i al barri de la 

Ricardera. El creixement es va anar produint majoritàriament amb tipologia d’unihabitatge tant en filera com aïllada.  

En sòl urbà la regulació actual preveu 10 zones: A Conjunt històric, B Conjunt urbanístic, C Conjunt arquitectònic, D 

Illes de cases en filera, E Illes de pati interior, G Illes de volumetria específica, H Illes de parcel·lació industrial, J 

Residència unifamiliar aïllada, K Blocs aïllats, L Indústria aïllada. 

Un dels principals problemes de la regulació actual és l’excessiva protecció de l’edificació actual al nucli antic (clau A), 

aspecte que pot comportar problemes a l’hora de conservar-la, i que algunes d’aquestes claus s’apliquen en teixits 

existents que no els correspon.  

A partir de l’anàlisi dels teixits s’han diferenciat les següents àrees homogènies: 1 Nucli antic, 2 Cases en filera, 3 Cases 

aïllades i 4 Industria aïllada. El plurihabitatge és escàs i no és representatiu. Aquestes àrees han de ser el punt de 

partida de la futura qualificació urbanística.  
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1.4 Els sistemes urbanístics 

Equipaments 

Actualment Folgueroles compta amb un total de 42.525 m² d’equipaments públics en ús, i compleix els estàndards 

mínims per cada tipus d’equipaments.  

Tot i comptar amb unes reserves suficients per a equipaments segons els estàndards sectorials, cal dir que no compta 

amb cap servei d’allotjament per a gent gran. 

Espais lliures 

Pel que fa als espais lliures el nucli urbà compta amb una superfície de 46.408 m², dels quals s’han diferenciat aquells 

que es troben arranjats (36.246 m²) i aquells que no (10.162 m²).  

Entre aquests espais destaca el corredor verd que es forma al voltant del Torrent de Folgueroles. Cal potenciar el 

caràcter natural d’aquests espais.   

Manca d’espais lliures al nucli de la zona nord. Potenciar el Torrent de Folgueroles generant recorreguts verds. 

1.5 Projecció de població i necessitats d’habitatge 

La població actual de Folgueroles és de 2.275 habitants i d’acord amb el padró de 2011 comptava amb 781 llars, el que 

suposa una ràtio de 2,91 persones/llar. 

Les projeccions de creixement per al 2038 es consideren tres escenaris: 

Estimacions habitatges 

 

Baix Mitjà Alt 

2018 958  

2038 976  1.054  1.214  

Variació 2019-2038 

Total 18  96  256  

Relativa 1,9  10,0  26,8  

 anual 

1991-2001 4,6  

2001-2011 2,7  

2018-2038 0,1  0,5  1,2  
 

   

    

Considerant l’escenari alt, per donar servei a les necessitats de la població, el creixement previst al POUM haurà de 

preveure un mínim de 260 habitatges. Tal com s’ha exposat, el planejament vigent presentava unes projeccions de 

construcció d’habitatges molt superior a les futures necessitats.  

Cal entendre que els àmbits de desenvolupament previstos en l’horitzó d’un nou pla no es desenvolupen en la seva 

totalitat, ja sigui per la manca d’iniciativa, desacords entre propietaris o altres problemàtiques que poden sorgir, i per 

tant, el pla ha de permetre un creixement més ampli que les projeccions amb les limitacions temporals o condicions 

de consolidació prèvia dels sectors que es considerin necessaris. 

La tipologia d’edificació predominant és d’edificació aïllada de gran superfície, fet que comporta que col·lectius com la 

gent jove, les famílies monoparentals i la gent gran requereixin de tipologies plurihabitatge. 
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El planejament actual preveu un potencial molt més gran que les necessitats estimades a les projeccions. Cal 

preveure tipologies plurihabitatge i assequibles. 

1.6 Grau d’execució del planejament vigent i altres aspectes. Relació amb el potencial 

El planejament vigent a revisar és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2007, aprovat definitivament el 22 de 

juny de 2006 amb la classificació del sòl següent:  

Sòl urbà:    67,03 Ha (6,23%) 

Sòl urbanitzable:    102,47 Ha (9,53%) 

Sòl no urbanitzable:   906,17 Ha (82,24%) 

Al sòl urbà el planejament vigent  delimita set Polígons d’Actuació Urbanística i dos Plans de Millora Urbana, dels quals 

únicament està en procés d’execució el PAU 1, on s’han construït 5 dels 9 habitatges previstos. 

En sòl urbà no consolidat es preveuen un total de 138 habitatges, dels quals encara resten 131. 

Tot i el gran potencial previst en sòl urbanitzable no s’ha arribat a executar cap pla parcial. Només ha estat aprovat el 

PPU dels sectors SUD3+4 i la corresponent reparcel·lació (ja inscrita) que es van unir a partir d’una modificació del 

POUM, que tot i ser aprovat el 2011 no han començat les obres d’urbanització. Cal tenir en compte que aquests dos 

sectors preveuen 553 habitatges, nombre superior al 50% del parc d’habitatges existent al nucli urbà.  

El creixement en sòl urbanitzable delimitat segueix essent excessiu, representant una superfície del 50% de l’àrea 

urbana, i doblant el parc d’habitatges existent a Folgueroles (934 habitatges) amb 1.189 nous habitatges. 

Segons el PTCC, considerem com a extensió màxima admissible: 

E= 18,11 Hes + 4,53 Hes = 22,64 Hes, molt inferior a la superfície classificada com a sòl urbanitzable al POUM actual 

(103,67 Hes) 

El sòl urbanitzable pendent de desenvolupar supera el límit establert pel PTCC i el potencial d’habitatges supera en 

molt les projeccions més optimistes.  

1.7 Activitat econòmica, constructiva i mercat immobiliari 

L’activitat econòmica principal al municipi és la ramadera (41%).  

Pel que fa a l’activitat constructiva, tal i com passa amb la resta de municipis de Catalunya, s’ha estancat des del 2007. 

Des d’aquest any s’han demanat 21 llicències per a construir 33 habitatges nous fins 2018.  

Pel que fa al mercat, la situació actual es posa de manifest al següent quadre: 

Tipus 

 

Nre 

 

Pes 

 

Habitacions 

 

m²c 

 

Preu 
unitari 

 

€/m²c 

Adossada 4  19,0  3,5  204,0  254.394,3  1.254,7  

Dúplex 3  14,3  3,3  135,7  180.833,3  1.342,1  

Entremitgeres 3  14,3  3,7  194,0  229.333,3  1.175,5  

Pis 4  19,0  2,0  72,5  101.750,0  1.458,2  

Planta baixa 1  4,8  1,0  44,0  65.000,0  1.477,3  

Xalet 6  28,6  3,3  188,8  297.833,3  1.559,6  

Total 21  100,0  3,0  155,8  214.622,7  1.392,3  
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Si bé es tracta d’un municipi amb forta activitat econòmica, l’activitat constructiva encara no ha superat la crisi. 

Caldrà aprofitar aquesta conjuntura per a que la iniciativa pública assumeixi el protagonisme en la gestió 

urbanística. La capacitat de finançament de l’Ajuntament pot permetre aquesta iniciativa. 

 

1.8 Patrimoni cultural i masies i cases rurals 

El municipi compta amb 68 elements inclosos al Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, dels quals 23 són 

masies.  

S’ha realitzat un llistat de tots els elements inclosos al Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i s’ha creuat 

amb el Catàleg de béns a protegir del POUM 2007, classificant segons tipus d’element i descartant aquells que no són 

objecte de protecció d’un POUM. En total s’han considerat 93 elements: 38 elements urbans, 51 elements rurals i 4 

jaciments.  

Pel que fa a les masies i cases rurals, s’han considerat 23 edificacions en sòl rural i 28 masies.  
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2. Objectius i criteris generals d’ordenació  

L’anàlisi i diagnosi realitzades a la primera part d’aquesta memòria ens permet establir un seguit de conclusions que 

serveixen de punt de partida per a plantejar la nova proposta per al model d’ordenació de Folgueroles. A nivell 

d’avanç es presenten tres alternatives que ens permeten valorar els pros i contres de cada opció, tot i seguir una 

mateixa estratègia i model d’ordenació, basat en els elements claus de la proposta: 

1. Nova estructura de comunicacions territorial 

 Millorar l’accés des del nord del terme transformant el camí de Tavèrnoles a carretera.  

 Facilitar la connexió dels vials existents amb els camins rurals. 

 

2. Millora de les comunicacions internes 

 Recollir els carrer actuals acabats en cul-de-sac transformant la xarxa de comunicacions en una malla.   

 

3. Contenció del creixement 

 Contenir els sectors de sòl urbanitzable preveient una vila més compacta. 

 Redefinir els àmbits de creixement reduint la seva extensió però mantenint els elements claus.  

 

4. Transformació de la ciutat construïda 

 Reduir el nombre d’àrees de transformació.  

 Definir les àrees de transformació estratègiques que generin habitatge assequible i completin l’estructura 

urbana, tot estudiant la viabilitat de la seva gestió.  

 

5. Regulació del teixit residencial 

 Protecció del caràcter històric dels dos nuclis antics mitjançant la regulació dels elements compositius.   

 Millorar la regulació de la profunditat edificable i de l’alçada màxima reguladora per tal que permeti la 
renovació i conservació de l’edificació.  

 Regular el front màxim així com l’agrupació de parcel·les.  

 Qualificar amb la clau adequada els diferents tipus de teixits del nucli.  

 Regular la densitat d’habitatges a les zones unifamiliars.   

 

6. Població i habitatge 

 Ajustar les reserves de sòl a les projeccions de creixement de la població.  

 Preveure una tipologia d’habitatges adequada a les característiques del poble i a les necessitats de la 

població. 

 Reservar habitatge protegit a l’interior de l’àrea urbana, amb possibilitat de crear habitatges en règim de 

lloguer gestionats per l’Ajuntament. 
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7. Equipaments i espais lliures 

 Arranjar l’entorn del Torrent de Folgueroles com a passeig fluvial.   

 Integrar la Bassa del Molí dins del recorregut fluvial del Torrent i millorar el seu accés des del nucli urbà.  

 Generar itineraris verds que generin recorreguts accessibles al llarg del municipi.  

 

8. Previsió de sòl per activitats econòmiques 

 Regular el sòl ja urbanitzat en atenció a una demanda flexible. 

 Consideració de l’àrea entre Les Malloles i la C-25 com una àrea d’interès territorial (AIT). 

 Augmentar la superfície de sòl destinat a activitats econòmiques. 

 

9. Protecció i regeneració de l’entorn natural 

 Regular el sòl no urbanitzable per tal de garantir la seva protecció de manera compatible amb el seu ús i 

aprofitament.  

 Recollir les proteccions sectorials tant a les zones forestals com a la xarxa hídrica.  
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3.  Plantejament d’alternatives 

A partir dels objectius i criteris generals indicats, es plantegen tres alternatives d’ordenació. L’alternativa 00 correspon 

a no fer la revisió del pla. Les alternatives 01 i 02 segueixen uns mateixos objectius i criteris d’ordenació, però amb una 

diferència important pel que fa a la reducció del creixement i la millora de l’estructura interna. 

Alternativa 00: planejament vigent 

Correspon a l’opció de no revisar el planejament i, per tant, mantenir l’estructura, el creixement i la regulació prevista 

al POUM del 2007, recollint les modificacions aprovades i els àmbits desenvolupats.  

Al capítol d’anàlisi del planejament vigent es posava de manifest les principals mancances de l’actual pla:  

 Previsió de 103,67 Ha de sòl urbanitzable, creixement excessiu en relació a les projeccions si tenim en compte que 

el sòl urbà consolidat té una superfície de 60,38 Ha.  

 El PTCC determina un creixement admissible màxim de 22,64 Ha, molt inferior al previst.  

 Durant els 12 anys de vigència del pla no s’ha executat cap àmbit d’actuació dels previstos, fet que posa de 

manifest que el creixement previst no s’ajustava a les necessitats de la població, així com la manca de viabilitat 

dels àmbits en sòl urbà. 

 A nivell d’estructura de comunicacions es proposa la ronda est d’Osona que no ha estat recollida pel PTCC.  

 La zona de nucli antic no es regula amb garanties de renovació de l’edificació existent. 

 La regulació no te en compte la realitat del teixit existent, i proposa una ordenació genèrica sense adequar-se a 

les tipologies existents.  

 La regulació del sòl rústic no té en compte les proteccions derivades del PTCC. 

 

Al quadre següent es mostra un resum de les àrees de creixement i transformació d’aquesta alternativa:  

 

Es tracta de l’alternativa més extensiva, amb una superfície de creixement de 1.036.700 m²s i un potencial residencial 

de 1.589 habitatges, inclosos en àrees de creixement i de transformació.  

Num.hab Num. Hab Num. Hab

PAU 1 c. Padró Residencial 23.954 0,19 4.551 4.551 9 6 1 2

PAU 2 Passaban Residencial 15.454 0,18 2.782 2.782 8

PAU 3 c. Vilanova Residencial 1.748 0,64 1.119 1.119 12 11 1

PAU 4 c. de la Damunt Sense ús 1.259

PAU 5 Virolai Residencial 923 1,09 1.006 1.006 7 3 1 3

PAU 6 Bellmunt Residencial 917 1,62 1.486 1.486 9 6 1 2

PAU 7 Torrent nord Residencial 3.754 0,48 1.802 1.802 9 6 1 2

TOTAL PAU 48.009 12.746 12.746 46 32 5 9

PMU 1 Torrent de Folgueroles Residencial 6.884 0,55 3.786 3.786 34 22 4 8

PMU 2 La Rambla Residencial 10.860 0,60 6.516 6.516 50 32 6 12

TOTAL PMU 17.744 10.302 10.302 84 54 10 20

TOTAL PAU + PMU 65.753 23.048 23.048 130 86 15 29

SUD 1 Ricardera Residencial 48.600 0,50 24.276 24.276 177 84 32 61

SUD 2 Escoles II Residenncial 104.200 0,52 54.200 54.200 459 220 83 156

SUD 3+4 Les Codinoies + La Damunt Residencial 125.000 0,55 68.756 68.756 553 387 55 111

TOTAL SUD 277.800 147.232 147.232 1.189 691 170 328

SUND 1 Pla Sant Francesc Industrial 581.100 0,50 290.526

SUND 2 La Codina Residencial 73.000 0,50 36.489 36.489 270 146 27 97

SUND 3 La Fàbrica Industrial 104.800 0,50 52.422

TOTAL SUND 758.900 379.437 36.489 270 146 27 97

TOTAL SUD+SUND 1.036.700 526.668 183.720 1.459 837 197 425

TOTAL ALTERNATIVA 0 1.102.453 549.716 206.768 1.589 923 212 454

TOTAL ALTERNATIVA 0 SENSE SUND 01 521.353 259.190 206.768 1.589 923 212 454

Alternativa 00

Nº NOM Ús principal Superfície (m²)
CEB 

(m²st/m²s)

Sostre total 

(m²st)

Sostre 

residencial 

total (m²s)

Hab. totals

HRLL HPC HPP
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Alternativa 01: màxims 

Alternativa més ambiciosa que, tot i plantejar una reducció important del creixement respecte al planejament vigent, 

proposa una nova estructura interna de comunicacions que completa l’àrea urbana i relliga els carrers actuals amb un 

vial de vora al nord. 

Aquest vial comença on es troben la BC-5215 i el carrer de la Sajolida, a l’extrem de l’àrea industrial a l’oest del nucli. 

Aquest vial creua el Torrent de Folgueroles per sobre d’un nou pont situat proper al pont actual del costat de la Bassa 

del Molí, fins arribar al barri de la Ricardera. Aquí, aquest vial delimitaria el sòl urbà oferint un nou front de noves 

edificacions per acabar el teixit urbà i aniria a trobar el carrer Onze de Setembre. Des d’aquí, el recorregut d’aquest 

vial de vora continuaria fins a trobar la Ronda de la Damunt per sobre del camp de futbol Municipal i que, juntament 

amb l’àrea de creixement AC04, arribaria fins la carretera N-141d. La compleció d’aquest vial es realitza mitjançant 

tres àmbits de compleció i dos de transformació:   

 AC01: preveu l’ampliació de la zona industrial que permetrà reservar nous sòls per a activitats econòmiques. 

Aquesta àrea de creixement, a més, per la seva proximitat al Torrent de Folgueroles, permetrà reservar un espai 

lliure directament relacionat amb el Torrent de Folgueroles, per tal de crear un parc fluvial i resoldre episodis 

d’inundabilitat.  

 AT01: completa el barri de la Ricardera fins el carrer Onze de Setembre, permetent generar façanes al que ara són 

darreres de cases. 

 AC02: completa el barri de les escoles. Dona continuïtat a carrers que actualment acaben en cul-de-sac. Aquesta 

àrea es troba compromesa per la cessió anticipada de 6.608 m2s per a l’ampliació de l’escola.  

 AC04: contempla el recorregut fins a la carretera N-141d, preveient una rotonda d’incorporació. Aquest sector 

redueix la seva superfície respecte al planejament vigent per la seva part sud, quedant aquesta com a sòl no 

urbanitzable.  

 

Pel que fa a l’AC03 es preveu conservar l’àmbit previst al planejament vigent però sense mantenir l’ordenació, ja que 

preveia un nombre d’habitatges massa elevat en relació a les projeccions. D’aquesta manera permet reservar una àrea 

d’espai lliure a l’entrada del nucli urbà. Aquesta àrea també preveu una avinguda que formaria part d’un recorregut 

cívic que arribaria fins el Torrent de Folgueroles a través del carrer de la Unió. Al final d’aquesta avinguda, també hi ha 

prevista una nova rotonda d’accés a Sant Julià de Vilatorta a l’encreuament de la N-141d amb l’Avinguda Puig i 

Cunyer.  Dins d’aquesta àrea, es reserva un àmbit de sòl no urbanitzable, que correspon a la finca de les Codinoies, la 

qual quedaria inclosa al catàleg de masies.  

 

Al nucli urbà es preveu completar el carrer del Timó fins l’avinguda dels Poetes Catalans i que completa el recorregut 

cívic del Torrent de Folgueroles mitjançant una àrea de transformació (AT 04). 

 

La Bassa del Molí i la zona més pròxima a aquest, quedarien fora del sòl urbà, i es preveu que sigui arranjada per a 

completar el recorregut del Passeig Fluvial del Torrent de Folgueroles. L’àrea de transformació 02 delimita el límit del 

sòl urbà en aquesta zona i preveu una reserva d’espai lliure relacionada amb el Torrent que permeti tenir una 

connexió de la plaça de la Ricardera  amb la Bassa del Molí.  

 

El quadre següent mostra un resum de les àrees de compleció i transformació de l’alternativa 01: 
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Es mantenen els àmbits de compleció estratègics per al desenvolupament de Folgueroles, quatre en total, però 

reduint la superfície total fins a 192.043 m²s, molt per sota de l’extensió prevista a l’alternativa 0. Es delimiten sis 

àrees de transformació, cinc de les quals provenen del planejament vigent. Es preveuen un total de 589 habitatges, 

1.000 menys que l’alternativa 0 , dels quals 230 seran destinats a HPP.  

 

Num.hab Num.hab Num.hab

AC01 La Codina Indsutrial 33.675 0,50 16.837 0

AC02 Escoles Residencial 51.715 0,40 20.686 20.686 139 70 69

AC03 Les Codinoies Residencial 57.735 0,47 27.200 27.200 184 93 30 60

AC04 La Damunt Residencial 48.918 0,50 24.459 24.459 152 70 27 54

TOTAL AC 192.043 89.182 72.345 474 233 57 184

AT01 La Ricardera Residencial 12.415 0,50 6.207 6.207 57 36 21

AT02 El Molí Residencial 5.870 0,50 2.935 2.935 27 17 10

AT03 La Rambla Residencial 10.886 0,30 3.266 3.266 24 13 11

AT04 Torrent nord Residencial 3.914 0,38 1.487 1.487 7 7 5

AT05* el Padró Residencial 23.954 0,19 4.551 4.551

AT06* Passaban Residencial 15.454 0,18 2.782 2.782

TOTAL AT 72.494 21.229 21.229 115 74 46

TOTAL AC i AT 264.536 110.411 93.574 589 307 57 230

AIT01 Pla de Sant Francesc Industrial 586.418 0,50 290.526

*Àmbit delimitat únicament a efectes de completar urbanització

Alternativa 1 (Màxims)

Hab. totals

HRLL HPC HPP

Nº NOM Ús principal Superfície (m²)
CEB 

(m²st/m²s)

Sostre total 

(m²st)

Sostre 

residencial 

total (m²s)
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Alternativa 02: mínims 

L’alternativa 02 aposta per un creixement més moderat, sense preveure un vial de vora complet que rodegi tot el 

nucli, però completant els principals carrers que actualment acaben en cul-de-sac per acabar de mallar tota la xarxa 

de comunicacions:  

 Es preveu l’ampliació de la zona industrial (AC01) a la part de sobre del carrer de Sajolida reservant un espai lliure 

a la riba del Torrent de Folgueroles permetent la continuïtat del recorregut cívic fins a la Bassa del Molí.  

 Es manté el caràcter rural del Barri de la Ricardera a l’àrea nord d’aquest. 

 L’àrea de compleció de les Escoles (AC02) preveu un nou vial que uneix el carrer Onze de Setembre amb la Ronda 

de la Damunt. Aquest vial permet acabar de mallar la resta de carrers que actualment acaben en cul-de-sac i 

defineix l’àrea de creixement d’aquest sector, disminuint-lo respecte l’alternativa 01. Cal tenir present que 

aquesta àrea es troba compromesa per la cessió anticipada de 6.608 m2s per a l’ampliació de l’escola. 

 L’àrea de l’entrada al nucli entre la carretera N-141d i l’àrea de creixement 03 s’incorpora al sòl no urbanitzable 

mantenint el seu caràcter rural. Es delimita el sector amb una avinguda que dona continuïtat al recorregut cívic 

que connecta el carrer de la Unió des de l’avinguda de Puig i Cunyer fins el Torrent de Folgueroles.  

 Al nucli urbà es preveu completar el carrer del Timó fins l’avinguda dels Poetes Catalans i que completa el 

recorregut cívic del Torrent de Folgueroles.  

 L’àrea de creixement 04 preveu una nova connexió entre la ronda de la Damunt amb la carretera N-141d a través 

d’una rotonda. Aquest sector redueix la seva superfície respecte al planejament vigent per la seva part sud, 

quedant com a sòl no urbanitzable. 

 La Bassa del Molí i la zona més pròxima a aquest, quedarien fora del sòl urbà, i es preveu que sigui arranjada per a 

completar el recorregut del Passeig Fluvial del Torrent de Folgueroles. L’àrea de transformació 01 delimita el límit 

del sòl urbà en aquesta zona i preveu una reserva d’espai lliure relacionada amb el Torrent que permeti tenir una 

connexió de la plaça de la Ricardera amb la Bassa del Molí. En aquesta alternativa, el Molí quedaria inclòs en el 

catàleg de masies i cases rurals.  

 L’àrea del Passavant queda fora del sòl urbà per tal de mantenir el seu caràcter rural. La Roca quedaria inclosa 

dins el catàleg de Masies.  

 

En el següent quadre mostra un resum dels diferents àmbits de compleció i transformació de l’alternativa 02: 

 

Es mantenen els àmbits de compleció de l’alternativa 01 però reduint encara més la seva superfície fins als 151.496 

m²s i, per tant, és l’alternativa amb menor sòl de creixement. Es redueixen a tres les àrees de transformació, deixant la 

AT04 com a ordenació directa i la superfície de l’AT06 passa a sòl no urbanitzable. En total es preveuen 198 

habitatges.  

Num.hab Num.hab Num.hab

AC01 La Codina Indsutrial 33.675 0,50 16.837

AC02 Escoles Residencial 46.052 0,40 18.421 16.421 66 66

AC03 Les Codinoies Residencial 22.852 0,50 11.426 11.426 50 50

AC04 La Damunt Residencial 48.918 0,30 14.676 14.676 58 58

TOTAL AC 151.496 61.359 42.522 173 173

AT01 El Molí Residencial 5.870 0,40 2.348 2.348 10 10

AT02 La Rambla Residencial 10.886 0,30 3.266 3.266 14 14

AT03* el Padró Residencial 23.954 0,19 4.551 4.551

TOTAL AT 40.710 10.165 10.165 24 24

TOTAL AC i AT 192.207 71.525 52.687 198 198

AIT01 Pla de Sant Francesc Industrial 586.418 0,50 290.526

*Àmbit delimitat únicament a efectes de completar urbanització

Alternativa 02 (Mínims)

Nº NOM Ús principal Superfície (m²)
CEB 

(m²st/m²s)

Sostre total 

(m²st)

Sostre 

residencial 

total (m²s)

Hab. totals

HRLL HPC HPP
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*En una primera aproximació es preveu una necessitat de 30 HPP. L’alternativa 02 no està obligada a fer la reserva 

d’HPP (segons l’article 20 de la Modificació TRLU de 2012) , es proposa qualificar directament als àmbits AC Escoles i 

les Codinoies, una part dels habitatges com HPP.  

ARTICLE 20. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 57 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 

3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar per a la construcció 

d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a 

mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl 

urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb 

protecció oficial de règim general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents 

la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús. Resten exempts 

d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial 

o director urbanístic determini una altra cosa: 

A. Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre sòl urbà i sòl no 

urbanitzable. 

B. Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i que compleixen els requisits 

següents: 

Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de llicències ha estat inferior 

a cinc habitatges per cada mil habitants i any. 

Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels àmbits d’actuació 

urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable a què fa referència l’apartat 4. 

L’alternativa 2 compliria els requisits de l’apartat B de la modificació, ja que Folgueroles te 2.276 habitants, no és 

capital de comarca, durant el 2017 i 2018 s’han concedit 3 llicències per habitatge, i es permetria un màxim de 196 

habitatges tenint en compte les àrees de compleció i les de transformació.  
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Comparatiu d’alternatives 

Al quadre comparatiu següent es poden apreciar les diferències per a cada alternativa pel que fa al creixement 

proposat, el nombre d’habitatges i el desenvolupament industrial. Entenent que l’alternativa 0 no és tant una 

alternativa plantejada, sinó més aviat el punt de partida o situació actual, s’ha calculat la diferència entre les dues 

alternatives proposades, per tal de poder sintetitzar-ne les diferències:  

 
Alternativa 0  Alternativa 1 Alternativa 2 

 
Alt 1 - Alt2 

Superfície creixement (m²s) 1.036.700 192.043 151.496 
 

+40.546 

Creixement industrial (m²s) 342.948 16.837 16.837 
 

+0 

Habitatges AC (htg) 837 474 173 
 

+301 

Habitatges AT (htg) 86 115 24 
 

+91 

Habitatges nous (htg) 1.589 589 198 
 

+392 

Habitatges HPP 454 230 0 
 

+230 

Habitatges HPC 212 57 0 
 

+57 

Total habitatges  2.547 1.547 1.156 
 

+392 

 

Tal com s’ha exposat, tot i basar-se en un mateix model urbà, l’alternativa 01 i 02 divergeixen en l’extensió de 

desenvolupament i en el nombre d’habitatges previst.  
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4. Desenvolupament de la proposta de l’Avanç 

4.1 Nova estructura de comunicacions 

La proposta de la nova estructura de comunicacions afecta a dos nivells, estructura territorial i estructura local. Pel 

que fa a la millora de l’accés al nucli urbà i la relació amb els municipis veïns es planteja: 

 Transformació del camí de Tavèrnoles a carretera. Aquest nou eix te el seu inici a l’encreuament del carrer de 

Tavèrnoles, la Ronda de la Damunt i el carrer Josep Maria de Casacoberta fins enllaçar amb la carretera BV-5213, 

facilitaria l’accés a les activitats rústiques existents i milloraria les comunicacions del nucli urbà amb la resta de 

municipis situats al nord. Aquesta carretera aniria acompanyada d’un nou carril bici que contribuiria a 

l’enriquiment de la xarxa de camins del municipi. Aquesta proposta és comuna a les dues alternatives.  

Respecte la nova estructura viària del nucli urbà proposa resoldre la problemàtica de les discontinuïtats de la trama 

urbana per tal de que l’estructura de comunicacions interna sigui una malla continua. La principal actuació en aquest 

aspecte és la creació del vial de vora que rodeja el nucli i que alhora delimita  el sòl urbà i el no urbanitzable. Aquest 

vial té un recorregut diferent per les dues alternatives:  

A l’alternativa 01 aquest vial es divideix en quatre trams:  

•  Té el seu inici a l’extrem de l’àrea industrial, a l’encreuament de la BC-5215 amb el carrer de la Sajolida. El 

recorregut delimita l’AC01 que permet augmentar el sòl destinat a activitats econòmiques. Aquesta àrea de 

creixement, a més, per la seva proximitat al Torrent de Folgueroles, permetrà reservar un espai lliure directament 

relacionat amb el parc fluvial.  

•  El segon tram delimita el barri de la Ricardera, donant un final a la trama urbana i defineix l’AT01 fins trobar 

l’Avinguda Onze de Setembre.  

•  Delimita el barri de les Escoles, donant continuïtat als carrers acabats en cul-de-sac que hi havia en aquesta zona 

com el carrer de la Damunt, el de Vilanova de Sau o el del Canigó fins enllaçar amb la Ronda de la Damunt.  

•  La part final d’aquest vial de vora queda inclòs dins l’AC04 fins a connectar a la carretera N-141d preveient una 

rotonda d’incorporació.   

 

Figura 4.01 – Alternativa 1 Nova estructura interna - Recorregut vial de vora  
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Pel que fa a l’alternativa 02, el recorregut d’aquesta nova via és més limitat i queda delimitat dins les àrees de 

transformació AC02 i AC04:  

 Comença el seu recorregut al final de l’Avinguda Onze de Setembre, i va a buscar la Ronda de la Damunt 

per sobre del camp de futbol municipal. El seu recorregut delimita la trama urbana i dona continuïtat als 

carrers de la Damunt, Vilanova de Sau i del Canigó, que actualment acaben en cul-de-sac. 

 L’últim tram del recorregut és igual a l’alternativa 01: el vial continua el seu recorregut pel l’AC04 fins 

connectar amb la carretera N-141d preveient una rotonda d’incorporació.  

 

 

Figura 4.02 – Alternativa 1 Nova estructura interna - Recorregut vial de vora  

 

Una altra actuació important pel que fa a l’estructura de comunicacions i que és comuna a les dues alternatives és 

l’arranjament del Torrent de Folgueroles per transformar-lo en un autèntic passeig fluvial que travessi tot el nucli urbà 

i enllaci amb el sòl no urbanitzable. Es tracta d’un sender a banda i banda del torrent amb espai per a vianants i 

bicicletes que va variant la seva secció a mesura que enllaça els espais lliures propers a la riba que va trobant al llarg 

del seu recorregut. Per tal de generar un recorregut continu es duran a terme dues actuacions:  

 Obertura del carrer del Timó fins l’Avinguda dels Poetes Catalans que permeti enllaçar la zona esportiva que es 

troba a l’inici d’aquesta mateixa avinguda amb el parc del Campet. La compleció d’aquest vial queda a càrrec de 

l’AT04. 

 Completar el recorregut de l’Avinguda de Puig i Cunyer, a l’entrada de Sant Julià de Vilatorta, fins a enllaçar amb 

el Parc del Campet per incorporar-la dins del recorregut cívic del Torrent. Aquesta actuació queda inclosa dins la 

AT03 al seu tram inicial i a la AC03 al seu tram final.  

L’execució d’aquests dos elements es consideren claus per a la millora de la xarxa de comunicacions de Folgueroles.  
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Figura 4.03 – Nova estructura de comunicacions alternativa 01 
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4.2 Els àmbits de creixement 

Tant l’alternativa 01 com la 02 aposten per un creixement compacte, amb contraposició amb el creixement extensiu 

del planejament vigent. Les propostes tenen en compte tant la limitació imposada pel PTCC (extensió màxima de 

22,64 Ha), com els escenaris de població previstos per al 2038. Cal tenir em compte que les previsions del POUM, per 

garantir que es doni resposta a les necessitats d’habitatge cal que sigui superior a les projeccions, ja que no tots els 

àmbits s’arribaran a desenvolupar. En canvi una previsió més restrictiva pot provocar una demanda d’habitatge a la 

que el pla no pugui donar resposta i comporti un augment del preu dels habitatges i obligui a les noves famílies a 

buscar preus més assequibles als pobles veïns.  

La previsió d’aquests àmbits permet millorar l’estructura de comunicacions i aconseguir noves reserves 

d’equipaments i espais lliures.  

A nivell d’Avanç encara no es defineixen sectors de sòl urbanitzable delimitat o no delimitat, sinó que parlem d’àmbits 

de compleció, entesos com aquelles àrees de creixement que completaran en un futur la forma urbana de 

Folgueroles, seguint l’estratègia de contenció del creixement.  

A les dues alternatives es preveuen quatre àmbits de compleció, tres dels quals són diferents a les dues alternatives, i 

un àmbit d’interès territorial:  

 AIT01 Pla de Sant Francesc: Àmbit provinent del POUM 2007 destinat a usos industrials. Aquest sector queda 

delimitat per l’eix transversal (C-25) a l’est i pel límit municipal a l’oest.  No es considera una àrea de compleció ja 

que el seu aprofitament va lligat al Polígon Industrial de les Malloles de Vic sinó que es considera com una àrea 

d’interès territorial a desenvolupar mitjançant un Pla Director urbanístic. 

 

 AC01 La Codina: Àmbit lligat a l’àrea industrial existent, que es troba en un estat alt de consolidació, per donar 

resposta a la necessitat d’oferir nous sòls per activitats econòmiques. La tipologia a implantar serà de petita i 

mitjana indústria, terciari i altres activitats comercials. A l’àmbit es reserva una zona destinada a espai lliure que 

te una relació directe amb el Torrent de Folgueroles i formarà part del nou Passeig del Torrent.  

 

La diferència d’aquest sector a les dues alternatives és el pas del vial de vora: mentre que a la primera alternativa 

serveix per delimitar el sector i per a completar la nova xarxa de comunicacions, a la segona alternativa, tot i no 

participar en aquesta nova estructura, agafa la mateixa superfície.   

 

 AC02 Escoles: Aquest àmbit prové del POUM 2007 però s’ha reduït la seva superfície per ajustar-se a les 

previsions de creixement de la població i queda delimitat pel vial de vora i que alhora dona un final a la trama 

urbana. Té una reserva d’equipaments ocupada anticipadament que correspon a l’Escola Mossèn Cinto 

Verdaguer. El desenvolupament d’aquest sector permet acabar de mallar la xarxa de comunicacions donant 

continuïtat a aquells carrers acabats en cul-de-sac i preveu una nova zona residencial que permetria donar 

resposta a les necessitats d’habitatge protegit del municipi.  

 

Seguint amb les estratègies de contenció de cada alternativa, com es pot veure en aquestes imatges 

comparatives, a l’alternativa 01 el recorregut del vial de vora és més suau no apropant-se tant a la trama urbana 

existent, mentre que a l’alternativa 02, el vial passa més pròxim a la trama urbana, reduint encara més la 

superfície d’aquest àmbit. Com s’ha explicat a l’apartat de l’anàlisi, aquest àmbit compta amb una ocupació 

anticipada de 6.565 m²s ocupada per l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer (conveni signat el 24 d’octubre de 2007 i 

elevat a escriptura pública el 27 de novembre de 2007).  

 



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles                                                                     AVANÇ                

 

70 

 

     

Figura 5.01 – AC02 Alt. 01 – ocupació anticipada  Figura 5.02 – AC02 Alt. 02 – ocupació anticipada 

 

 AC03 Les Codinoies: àmbit que completa el buit urbà existent entre la carretera N-141d i el nucli urbà, preveient 

una nova zona residencial molt propera al centre de la vila. Permet donar continuïtat al carrer de la Unió fins a 

l’avinguda de Puig i Cunyer, al límit del municipi de Sant Julià de Vilatorta acabant de completar la xarxa de 

comunicacions. El Planejament vigent optava per una tipologia d’eixample que no lliga amb la resta de la trama 

urbana del nucli urbà i preveient prop de 500 habitatges, que supera amb escreix les necessitats de la població. 

 

En aquest cas, l’alternativa 01 preveu mantenir la delimitació de l’àmbit del POUM 2007, però reservant una 

superfície important per espai lliure a l’entrada del municipi per mantenir aquesta zona lliure d’edificacions 

conservant el seu caràcter rural.  

 

L’alternativa 02, seguint amb l’estratègia de contenció màxima del creixement, marca el límit de l’àmbit amb el 

traçat de la nova avinguda de Puig i Cunyer, mantenint la resta com a sòl rural.   

 

Figura 5.03 – SUD 4 POUM 2007- Ordenació vigent 
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Figura 5.04 – AC 03 Alt.01  – Ordenació alternativa 01 Figura 5.05 – AC03 Alt. 02- Ordenació alternativa 01                                                                                            

 

 AC04 La Damunt: àmbit delimitat amb l’objectiu de regularitzar el límit est del nucli urbà. És una de les àrees que 

permet executar el nou vial de vora que permetria mallar tota la xarxa de comunicacions. L’àmbit preveu una 

gran peça d’equipaments completant la zona d’equipaments ja existent. Compta amb una cessió derivada de la 

reparcel·lació aprovada al sector 3+4. S’ha modificat l’àmbit que delimitava el planejament vigent, reduint la seva 

superfície. Aquest àmbit compta amb la cessió i reparcel·lació de 2.950 m²s on s’ubicarà un nou pavelló esportiu.  

        

Figura 5.06 – SUD 3 POUM 2007 - Ordenació  vigent            Figura 5.07 – AC04 --  Ordenació proposada  

 

Aquests dos últims àmbits provenen del POUM 2007, tot i que al 2009 es va aprovar una Modificació del planejament 

on quedaven units en un sol àmbit SUD 3+4 on augmentaven el nombre d’habitatges. 
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4.3 Les àrees de transformació 

Al sòl urbà es delimiten el que a l’Avanç de Pla denominem com Àmbits de Transformació, amb l’objectiu de 

remodelar algunes àrees urbanes parcialment edificades o urbanitzades o que provenen del POUM 2007, per tal de 

definir una nova ordenació i assolir els objectius que es proposa el pla. El document per aprovació inicial, que inclourà 

Normativa, definirà la figura adient i la delimitació exacta per al desenvolupament de cada àmbit (PAU, PMU, PE).  

L’objectiu principal de les dues alternatives pel que fa les àrees de transformació era reduir-ne el nombre, ja que el 

planejament vigent en plantejava fins a set, i encara no n’hi ha cap de finalitzat. La primera alternativa redueix aquest 

nombre a quatre àrees de transformació, mentre que la segona els redueix fins arribar a dos. Aquests àmbits juguen 

un paper important pel que fa a la compleció de la xarxa de comunicacions, ja sigui per la creació del vial de vora, com 

per la creació de la xarxa de recorreguts cívics lligats al Torrent de Folgueroles.  

Els àmbits comuns a les dues alternatives són els següents:  

 AT El Molí: prové del PMU 1 del POUM 2007. Aquest sector resol l’acabament de la trama urbana i la relació del 

teixit urbà amb la Bassa del Molí i el Passeig del Torrent de Folgueroles. Per aquest motiu preveu una reserva 

d’espai lliure que busca la relació directa d’aquests dos elements amb el nucli urbà i la plaça de la Ricardera.  

 

           

Figura 5.08 – Bassa del Molí – Estat actual                          Figura 5.09 – AT el Molí --  Ordenació proposada  

 

 AT La Rambla: prové del PMU 2 del Planejament vigent. Aquest àmbit té com a objectiu donar un final a la trama 

residencial on entra en contacte amb el teixit industrial. Preveu la compleció de l’illa del carrer de la Font deixant 

una reserva amb clau E-V a la zona en contacte directe amb les edificacions d’ús industrial. També contribueix a la 

creació de la xarxa de vials cívics mitjançant l’obertura de l’Avinguda Puig i Cunyer juntament amb la AC03.  

 

A més a més d’aquests dos àmbits, l’alternativa 01 en planteja dos més:  

 

 AT La Ricardera: aquest àmbit té per objectiu regularitzar l’acabament de la trama urbana a la part nord del nucli 

urbà creant una nova façana d’edificacions per evitar que els darreres de les cases actuals quedin exposats. 

Aquesta actuació també participa a la creació del vial de vora que forma part de la nova estructura de 

comunicacions, completant el tram que va des del pont de la Bassa del Molí fins que arriba a l’Avinguda Onze de 

Setembre.  
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Figura 5.10 – Estat actual    Figura 5.11 – AT la Ricardera --  Ordenació proposada 

 

 AT Torrent Nord: Àmbit ja previst al POUM 2007. Operació que té per objectiu, juntament amb l’AT03, crear un 

nou front al Torrent de Folgueroles mitjançant l’obertura del carrer del Timó fins l’Avinguda dels Poetes Catalans 

unint la zona esportiva amb aquest mateix nom i el parc del Campet. Juntament amb l’AT03, contribueixen a 

completar la trama d’eixos cívics lligats al Torrent de Folgueroles.  

 

           

Figura 5.12 – La Rambla – Estat actual                          Figura 5.13 – AT La Rambla --  Ordenació proposada   

 

També es conserven dos àmbits del POUM 2007 ja que es troben en procés d’execució:  

 AT el Padró: prové del PAU 1 del Planejament Vigent. Tenia com a objectiu la urbanització de la zona est del barri 

de la Damunt amb la construcció de nou habitatges unifamiliars. D’aquests habitatges, però, només se n’han 

realitzat cinc.  També preveia l’obertura del carrer del damunt del camp de futbol que encara no s’ha executat, i 

dues reserves per espais lliures que ocupen una superfície de 12.075 m²s. 
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Figura 5.14 –AT  el Padró – Estat actual                      Figura 5.15 – AT El Padró --  Ordenació proposada 

 

 AT Passavant: àmbit provinent del PAU 2 del POUM 2007. El principal objectiu d’aquest àmbit era la urbanització 

de la zona sud del barri del Passavant que queda per sota de la ronda de la Damunt. Aquesta operació incloïa 

l’arranjament dels carrers i la instal·lació del clavegueram (obra ja realitzada). 

Aquest àmbit, però, només el manté l’alternativa 01, mentre que l’alternativa 02 proposa mantenir el caràcter 

rural d’aquesta àrea.  

 

 
Figura 5.14 – el Passavant – Estat actual 

 

              
Figura 5.15 – el Passavant – Accés nord    Figura 5.16 – el Passavant – Accés sud  
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4.4 El sistema d’espais lliures i equipaments  

Població considerada 

Per tal de ponderar la suficiència dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments s’han considerat les següents dades:  

Nombre d’habitatges actual: 958 habitatges 

Nombre d’habitatges nous segons alternativa01* (AC+AT): 589 habitatges 

TOTAL: 1.547 habitatges 

Si considerem que es manté la relació llar/habitatges (0,814): 1.261 llars 

Si es manté la ràtio persones/llar (2,86): 3.606 habitants 

No es pot assegurar que totes les àrees de transformació i compleció es desenvolupin, per tant es faran els càlculs 

d’equipaments i espais lliures amb la projecció d’habitants més alta indicada a la Memòria Social: 2.800 habitants.  

*S’ha calculat amb les dades de l’alternativa 01 ja que al preveure més habitatges nous, és la mes desfavorable.  

 

Espais lliures 

El principal objectiu de les dues propostes pel que fa als espais lliures és comú: es basa en l’arranjament del Torrent 

de Folgueroles i convertir-lo en un Passeig Fluvial que travessi tot el municipi i enllaci amb el sòl no urbanitzable 

potenciant el seu caràcter de corredor biològic. Aquest Passeig comptaria amb dos senders, un a cada riba, que 

enllacarien els diferents parcs i jardins formant un autèntic sistema d’espais lliures, ben relacionat i estructurat que 

permeti un major gaudi i aprofitament dels espais. La secció d’aquest element no és única, entenent que agafa més 

entitat al travessar els diferents espais lliures o es redueix en alguns trams que queda unit al vial.  

Un element clau d’aquest sistema és la Bassa del Molí, que formaria part d’un d’aquests espais lliures adjacents al 

Torrent, i que es transformaria en una àrea oberta i directament relacionada amb el nucli urbà. Aquesta nova condició 

es contraposa amb la situació actual on la Bassa dona l’esquena a l’espai urbà i és de difícil accés. 

Al llarg del seu recorregut, el Passeig enllaça amb la xarxa de camins rurals connectant l’estructura urbana amb la del 

sòl rural.  

Per a realitzar el còmput de superfícies resultants de la proposta s’han tingut en compte els espais lliures existents 

descrits a la part d’anàlisi d’aquesta memòria més els proposats:  

 Espais lliures proposats:    35.647,40 m²s 

 Espais lliures Torrent de Folgueroles:   18.247,10 m²s 

Espais lliures AC i AT alt. 01  40.167,10 m²s 

Espais lliures AC i AT alt. 02  19.793,30 m²s 

 

Total espais lliures alt. 01   94.061,60 m²s  33,60 m²s/hab 
Total espais lliures alt. 02   73.687,80 m²s  26,30 m²s/hab 

 
La principal diferència entre les dues alternatives és la reserva destinada a espai lliure a l’entrada del municipi de 
l’àrea de compleció 03, que suposa una diferència de gairebé 20.000 m²s. 

Aquestes superfícies suposen una ràtio de 33,60 m²s o 26,30 m²s  per cada habitant segons l’alternativa, un estàndard 

bastant alt en ambdós casos, degut sobretot a les reserves de les àrees de compleció i a la previsió del Passeig del 

Torrent, que és l’element clau en el sistema proposat.  
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Equipaments 

Entenem per equipaments comunitaris aquells terrenys i/o edificis que han de satisfer les necessitats de la població en 

els aspectes que garanteixen els mínims de qualitat de vida en matèria d’educació, salut, assistència social, 

administrativa, cultural i social, esportiva i funerària.  

Pel que fa als equipaments, la proposta per les dues alternatives és comuna.  

 Per a realitzar el còmput dels equipaments de l’alternativa s’han tingut en compte els existents descrits a l’anàlisi a la 

primera part de la memòria, els proposats i les reserves provinent dels àmbits de compleció i transformació:  

 Equipaments proposats:    31.749,90 m²s 

Equipaments AC i AT:    13.794,80  m²s 

 

Total equipaments:    45.544,70  m²s 
 

Tenint em compte l’escenari màxim de població de les projeccions, de 2.800 habitants, obtenim una ràtio de 16,27 

m²s/hab., superior a la recomanada pel Pla Territorial General de Catalunya per a municipis de menys de 5.000 

habitants (9,85 m
2
s/habitant). 
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4.5 La regulació dels teixits 

A partir de l’anàlisi realitzada dels teixits existents, establim una primera diferenciació per àrees homogènies comuna 

a les dues alternatives. La proposta de l’Avanç es limita a indicar els paràmetres o aspectes que caldrà regular i les 

intencions de la regulació.  

Nucli antic: és la tipologia a la que s’haurà de prestar més atenció. Caldrà protegir el caràcter històric de les 

edificacions alhora que es facilita la seva conservació i renovació a partir de la regulació del front i l’alçada màxima i la 

profunditat edificable.  

Exemple ordenació d’una illa del nucli antic:  

 

Figura 5.08 – Regulació actual– POUM 2007                         Figura 5.09 –Regulació proposada  

També s’hauria de condicionar les agrupacions parcel·laries i establir els paràmetres compositius de façana com el 

ritme, la proporció de les obertures, els elements sortints, etc. Un exemple de croquis normatiu podria ser el següent:  

 

Figura 5.10 – Alçats façanes carrer Major 
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Figura 5.11 – Exemple regulació façanes 

 

Cases en filera: els paràmetres bàsics que caldria regular són la parcel·la mínima, l’ample de façana i la profunditat 

edificable. També s’hauria de definit la densitat per evitar l’infrahabitatge. 

            

Figura 5.12 – Topogràfic i parcel·lari– Cases en filera         Figura 5.13 –Exemple teixit cases en filera  

Cases aïllades: segons la superfície de la parcel·la caldria dividir-la en subcategories. Els paràmetres reguladors bàsics 

d’aquesta tipologia serien l’edificabilitat, l’ocupació, l’alçada reguladora màxima i el nombre de plantes. També 

s’establirien les condicions per aparellar edificacions per permetre bihabitatges i la densitat màxima de parcel·la.  

           

Figura 5.14 – Topogràfic i parcel·lari– Cases aïllades         Figura 5.15 –Exemple teixit cases aïllades  
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Industria aïllada: els paràmetres bàsics que caldria regular són l’ocupació, l’edificabilitat, la separació a límits i la 

parcel·la mínima. També es important definir els usos admesos a les parcel·les i a l’espai no edificat.  

           

         Figura 5.14 – Topogràfic i parcel·lari– Indústria aïllada         Figura 5.15 –Exemple teixit industria aïllada  
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4.6 La regulació i protecció del sòl rústic 

Tal com s’ha exposat a la diagnosi, Folgueroles compta amb un entorn d’alt valor natural, que el nou pla haurà de 

regular amb l’objectiu de protegir els valors mediambientals de manera compatible amb la seva explotació.  

Al municipi es distingeixen dues àrees molt diferenciades, les zones boscoses de la zona est del nucli urbà, i les àrees 

agrícoles a les zones més planeres a l’oest. Els criteris bàsics per a casa àrea que la normativa del POUM haurà de 

concretar són:  

 La regulació de les zones boscoses haurà de recollir els condicionaments derivats de la inclusió de la majoria del 

sòl forestal dins l’espai PEPMEN de les Guilleries-Savassona, així com les determinacions del PTCC que consideren 

tota l’àrea com a sòl de protecció especial. No obstant, aquesta protecció no pot caure en la prohibició de 

qualsevol actuació, sinó que cal buscar l’equilibri entre aquelles activitats compatibles amb el sòl forestal que 

afegeixen valor i garanteixen un territori cuidat. Entenem que la garantia per a un bon manteniment de l’entorn 

natural és gaudir de camins transitats, sotaboscos cuidats i masies ben conservades, i per tal cal potencial la 

implantació d’activitats respectuoses de lleure (esportives, hípica, senderisme, cases de colònies, activitats per a 

joves, etc.) que a la vegada aporten benefici a l’economia local.  

 

 La zona oest del nucli urbà es troba ocupada per activitats ramaderes. És un espai on es desenvolupen una gran 

quantitat d’activitats econòmiques, conreus, granges i indústries al camp. Gran part d’aquesta àrea queda sota la 

protecció del PTCC i divideix el sòl en dues zones: el sòl de protecció especial i el sòl de protecció territorial 

d’interès agrari i/o paisatgístic. Caldrà regular les condicions d’ús i implantació d’instal·lacions per tal de garantir 

una explotació respectuosa de l’entorn natural.  

Tot el municipi compta amb un nombre important de torrents i rieres que ocupen tant les zones boscoses com la zona 

oest més planera i que desemboquen al Torrent de Folgueroles. També caldrà tenir en compte la seva protecció i la 

del seu entorn.  

Finalment un dels elements claus per al bon funcionament del sòl rústic són els camins, on es proposa establir la xarxa 

de camins estructuradors, aquells que permeten accedir als diferents espais del terme així com als nucli veïns, en 

especial aquells que tanquen recorreguts.  
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