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1. Població 

1.1. Evolució de la població 

Folgueroles, amb 2.276 habitants al 2018, té importants augments de població a partir de la dècada dels anys 90 del 

passat segle que es perllonguen fins el 2009. Des del 2010 es redueix molt notablement fins arribar al creixement 0 del 

2017 (ni guanya ni perd) i la pèrdua de població al 2018. A gener del 2019 eren 2.275 habitants, 1 menys que en l’any 

anterior. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Fins el 2009, el creixement anual de població ha estat força més elevat a Folgueroles que Osona; a partir del 2010 

s’han combinat anys en què el de Folgueroles era una mica superior al d’Osona amb anys en què la mitjana comarcal 

era una mica més gran. En els dos darrers anys Osona creix més. 
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Font. Pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia. 

Creixement 0 al 2017 i pèrdua al 2018 poden ser tant indicadors d’un inici de regressió com d’un estancament que es 

pot capgirar; encara no hi ha prou informació que permeti escatir-ho.  
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1.2. Components del creixement 

Folgueroles ha crescut per migracions internes, les quals han contribuït molt notablement al creixement natural 

reactivant la natalitat. 

 

Creixement natural 

El creixement natural ha estat molt irregular al quart de final de segle dominant però els anys amb creixement negatiu 

(més defuncions que naixements) i únicament entre els anys 199 al 2012 té un creixement natural àmpliament positiu. 

Des del 2013 aquest es redueix per la combinació de disminució de natalitat amb augment de mortalitat però segueix 

sent positiu.  

El balanç segons el padró continu de població de l’Ajuntament de Folgueroles, és que a gener del 2019 els naixements 

acumulats han estat superiors a les defuncions. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

 

Migracions internes 

Les migracions d'origen intern (canvis residencials) és la principal causa d'aquest augment. De negatives al 1988 passa 

a un saldo positiu relativament ampli entre el 1989 i 1993, en què per cada 1’5 immigrant hi havia un emigrant, amb la 

màxima amplitud del 1994 al 2008, en què de mitjana per cada 2’2 immigrants hi havia 1 emigrant. 

Del 2009 al 2013, anys de crisi, hi ha una mica més d’emigrants que d’immigrants pel que el saldo torna a ser negatiu 

tot i que al 201 i 2015 es recupera una mica (1’3 immigrants x 1 emigrant). No obstant, al 2016 i 2017 el saldo torna a 

ser negatiu. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

És rellevant l’important augment del volum de població que canvia de residència (municipi) que es produeix des del 

1997, una mica més del doble que el de l’any 1988. Tot i reduir-se una mica dels del 204, aquest segueix sent elevat, 

de més de 120 persones de mitjana. 

Segons el padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Folgueroles, els immigrants provenen de 186 municipis, 

però 19 concentren el 78% dels nous residents, destacant Vic amb el 36%. Principalment provenen de la mateixa 

comarca, Osona, i si bé Barcelona hi és present, suposa únicament el 5’4% dels immigrants. 

  
Pes 

Municipi procedència Nre > 9 Total 

Vic 620  46,1  35,9  

Sant Julià de Vilatorta 122  9,1  7,1  

Manellu 112  8,3  6,5  

Barcelona 93  6,9  5,4  

Calldetenes 86  6,4  5,0  

Roda de Ter 62  4,6  3,6  

Taradell 43  3,2  2,5  

Santa Eugènia de Berga 28  2,1  1,6  

Gurb 26  1,9  1,5  

Tavèrnoles 26  1,9  1,5  

Tona 24  1,8  1,4  

Torelló 17  1,3  1,0  

Vilanova de Sau 17  1,3  1,0  

Seva 15  1,1  0,9  

Terrassa 13  1,0  0,8  

Balenyà 11  0,8  0,6  

Masies de Voltregà, les 10  0,7  0,6  

Girona 10  0,7  0,6  

Viladrau 10  0,7  0,6  

19 principals orígens 1.345  100,0  77,8  

186 orígens 1.728    100,0  

Font: padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Folgueroles i elaboració pròpia 

 

 

 



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

 

MEMÒRIA SOCIAL POUM FOLGUEROLES. DOCUMENT PER L’AVANÇ. ABRIL 2019 6 

Migracions externes 

Les migracions externes no tenen un rol rellevant en el creixement del municipi; únicament del 2006 al 2008 han 

tingut un saldo una mica significatiu mentre que en la resta d’anys quan no ha estat quasi irrellevant, ha estat negatiu. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Les migracions internes han contribuït a activar el creixement natural el qual ha pogut compensar la pèrdua de 

població per emigració en alguns anys si bé des del 2013 el creixement natural ha quedat tant afeblit que en els dos 

darrers anys de saldos migratoris interns negatius o no ha pogut compensar-lo (2017) o gairebé (2016). 

 
Saldos 

 
Natural Intern Extern Total 

2005 21  52  4  77  

2006 9  70  6  85  

2007 27  58  11  96  

2008 17  22  10  49  

2009 15  -7  1  9  

2010 16  0  -4  12  

2011 11  -7  -2  2  

2012 21  0  3  24  

2013 2  4  4  10  

2014 9  15  -1  23  

2015 -1  16  0  15  

2016 7  -6  1  2  

2017 1  -26  2  -23  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

 

1.3. Estructura d’edats 

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

anys, 0’9 més que al 2001. 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%. 
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Tot amb tot, hi ha hagut una gran transformació entre els anys 2001 i 2018, degut tant al període de reducció de la 

natalitat com a l'entrada de nova població. La superposició de les dues piràmides mostra un procés de maduració de 

la seva estructura d’edats. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Entre el 2001 i el 2018 els principals canvis han estat: 

- Reducció del pes dels més petits, tot i que en volum augmenten; 

- Reducció del pes i volums dels joves: el grup de 20 a 34 anys, possiblement a causa de correspondre’s 

amb generacions més buides (nascudes en els anys de gran reducció de la natalitat); 

- Augment de pes i volum de la població major de 39 anys: els grups de 40 a 64 anys han guanyat un 87% 

en efectius entre ambdós anys. 

Les persones majors de 64 anys també han incrementat en efectius però amb menor proporció que els altres dos 

grans grups de població. 

Té un índex d'envelliment força baix: per cada persona de 65 i més anys hi ha 1'4 menors de 16, tot i que en relació el 

2001 l’índex ha augmentat en 42 punts percentuals. 

L’índex de sobreenvelliment proporcionalment no ha augmentat tant com el d’envelliment però és relativament  

elevat ja que per cada 100 persones de 65 i més, 17 tenen 85 i més anys; aquest es reflectirà en un augment de la 

mortalitat en el curt termini. 

 
2001 2018 

2001-
2018 

Dependència infantil 23,4  33,6  10,1  

Dependència senil 6,6  23,6  17,0  

Dependència global 30,1  57,2  27,1  

Envelliment 28,3  70,4  42,1  

Sobreenvelliment 7,1  17,0  9,8  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Si es comparen els augments dels índexs de dependència, ha estat més elevat el de dependència senil, amb un 

augment de 17 punts, que l’infantil, què ha estat de 10 punts percentuals, si bé al 2018 segueixen tenint major 

proporció els infants, que suposen un terç de la població en edat activa, que les persones grans, que voregen la quarta 

part. 
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A gener del 2019 segons el padró municipal d’habitants, Folgueroles ha perdut població infantil (més d’una vintena) i 

població jove-adulta, de 35 a 44 anys en més d’una cinquantena. Per contra ha guanyat adolescents (més d’una 

vintena) i adults de 45 a 49 anys (més d’una trentena), pel que s’està accelerant el procés de maduració.  

Si la pèrdua de població no reverteix, en el curt termini es podria incrementar aquest. 

 

Nacionalitat 

A Folgueroles la població de nacionalitat estrangera té un pes molt baix, del 2,5% al 2018. Al 2009 assoleix el màxim 

amb el 2’8%, pes que es redueix fins el mínim de l’18% al 2012 i que gradualment es recupera.  
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

El baix pes de la població de nacionalitat estrangera es reflecteix en el fet que malgrat haver presentat variacions 

anuals més intenses, per guanys o pèrdues, la seva incidència en el creixement total del municipi ha estat quasi nul; 

han estat les variacions de la població de nacionalitat espanyola els que l’han determinat, tal i com mostra el gràfic, en 

què el creixement total del municipi i el de la població de nacionalitat espanyola són quasi indistingibles. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Per orígens destaquen els que provenen de la resta de la Unió Europea (49%) i d’Àfrica (quasi el 39%); la resta 

d’orígens tenen un pes molt irrellevant.  
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En cap origen hi ha equilibri de sexes ja que bé predominen les dones (resta UE i Amèrica del Sud), bé predominen els 

homes (Àfrica). Entre la població de nacionalitat espanyola està una mica més equilibrada, si bé hi ha una mica més 

d’homes que de dones, possiblement per ser un municipi que encara no està envellit. 

Orígens 2018 Nombre Pes 
Índex 

masculinitat 

Resta UE 28 49,1% 0,75 

Resta Europa 3 5,3% 0,00 

Àfrica 22 38,6% 1,44 

Amèrica del Nord i Central 1 1,8% 0,00 

Amèrica del Sud 3 5,3% 0,50 

Àsia i Oceania 0 0,0% 0,00 

Total estrangers 57 100,0% 0,84 

Espanyola 2.219 97,5% 1,04 

Folgueroles 2.276   1,03 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Per edats, els grups de 25 a 49 anys són els que tenen un major pes, destacant els de 40 a 44 anys (16%) i 25 a 29 

(14%). En relació els respectius grups quinquennals (tota la població del municipi), únicament destaquen els de 25 a 29 

anys, els quals suposen el 8’5% del seu grup, i els de 30 a 34 anys, amb un pes del 6’3%. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 
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2. Les llars 

Entre el 1991 i el 2011 el nombre de llars a Folgueroles s’ha duplicat, amb l’augment més important en la dècada dels 

anys 90 del passat segle en què l’augment relatiu va ser del 66%, reduint-se a la meitat en la següent. 

351

584

781

0 200 400 600 800 1000
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 

Comparant els índexs de creixement de població, formació de llars i nous habitatges, en les dues dècades el de llars ha 

estat superior als de població i habitatges, més en la primera que en la segona. 

    
Variació 

 
      Total Relativa Anual 

 
1991 2001 2011 

1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2001 

2001-
2011 

població 1.160  1.693  2.233  533  540  45,9  31,9  3,9  2,8  

llars 351  584  781  233  197  66,4  33,7  5,2  2,9  

habitatges 458  715  934  257  219  56,1  30,6  4,6  2,7  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 

Així, d’una banda hi havia suficient habitatge per acollir les noves llars i, alhora, menys persones necessitaven més 

habitatges. 

La dimensió mitjana de la llar s’ha anat reduint en el transcurs dels anys, a l’igual que ha passat a la resta de municipis. 

De les 3’30 persones/llar de l’any 1991 es passa a les 2’86 del 2011, superior a la mitjana catalana, de 2’54 i d’Osona, 

de 2’64 persones / llar. 

L'estructura dominant de les llars pot ser assimilada a la familiar (tradicional o no): al 2011 el 30'8% de les llars era de 

4 persones, el 19'9% de tres i el 5'8% de 5 i més. No es poden menystenir el 29'5% de les llars formades per 2 

persones i el 14'% unipersonals, però. 
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Font: 1991 i 2001 pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’Ine; 2011 pàgina web de l’Ine i elaboració 

pròpia 
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Els canvis més significatius en les dues dècades censals van ser la gran reducció de les llars de 5 i més persones, -35% i 

el gran augment de les de 4, + 205%. 

Al 2001 destaca l’important augment de les llars de dues persones, en un 117%, i al 2011 la reducció del pes de les de 

3 persones, de quasi 4 punts percentuals, malgrat haver augmentat el volum en un 13%. 

Les llars unipersonals augmenten en 151% entre el 1991 i 2011, però tenen poc pes si és comparen amb Osona, del 

21’5%, i Catalunya, del 23’3%, mentre que el pes de les de dues persones, tot i ser menor, s’hi acosta més. 

És possible que aquesta diferència sigui a causa d’una estructura d’edats encara prou jove pel que hi ha menys 

parelles amb fills emancipats i del menor grau d’envelliment (major nombre de llars unipersonals per viduïtat). Al 

2019 hi havia 120 domicilis en què els seus habitants eren majors de 64 anys.  

 

3. Estimacions de població i llars 

En la fase d’avanç del POUM es fa un primer encaix de les estimacions de població i llars, que hauran de ser revisades 

o validades en el moment de redactar la memòria social.  

Les estimacions de població han estat elaborades pel mètode de pes, el qual es basa en el càlcul de l’evolució del pes 

del municipi en un àmbit territorial major del qual es disposin projeccions (la comarca en aquest cas, que disposa de 

les projeccions elaborades pel mètode de components per l’IDESCAT) Atès que aquestes només abasten fins l’any 

2026 i el període temporal per a Folgueroles arriba fins el 2038, per al període 2027 a 2038 les estimacions s’han 

completat pel mètode d’extrapolació de taxes. 

Folgueroles parteix d’una població de 2.276 persones al 2018 i al 2038 podria tenir entre 2.290 i 2.800 habitants 

segons escenari, augmentant la població en tots els escenaris. 

L’escenari baix contempla, però, una accentuació de l’actual estancament en el creixement en què es combinarien 

anys amb certs guanys de població amb anys de pèrdua, predominant però els primers. En 18 anys guanyaria 

únicament 15-20 persones. És un escenari que mostra de manera clara els efectes de la crisi en les dinàmiques 

demogràfiques i que es perllonguen en tot el període, afectant molt especialment el creixement natural, en què 

acabarà predominant anys amb saldos negatius per important reducció de la natalitat i augment igual o més 

important de la mortalitat, el primer per maduració de l’estructura de població i el segon pel consegüent envelliment.  

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  

Font: Projeccions de població Osona 2013-2026 elaborades per l’Idescat; població Folgueroles i Osona web de l’idescat, 

metodologia pes Idescat i elaboració pròpia. 

El segon escenari, el mitjà, mostra un cert dinamisme en relació l’anterior, però reproduirà l’actual situació 

d’estancament tot i que pot acabar tenint un guany de 145-150 habitants, guany migrat. Pot ser considerat un 

escenari de creixement mínim no necessàriament òptim ja que en el mitjà termini pot abocar al municipi a un procés 

de maduració i posterior envelliment amb la consegüent regressió demogràfica; al final del període en cas de no haver 

canvis de tendència importants, es situaria en una posició propera a l’escenari baix, de regressió postergada. 
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L’escenari alt contempla la possibilitat que se segueixi creixent tot i que amb un ritme molt menor que ha tingut en 

anteriors períodes: al 2038 podria tenir de 525 a 530 nous habitants. El saldo migratori intern post ser més ampli pel 

que la natalitat es pot recuperar compensant molt més l’augment de la mortalitat i ampliant el saldo. 

Si es compara l’índex de creixement anual de les estimacions amb dos períodes concrets del creixement del municipi 

es pot observar què: 

- L’escenari mitjà té un índex de creixement anual igual al dels darrers 10 anys, del 2009 al 2018, i que es 

corresponen amb el període d’estancament i pèrdua de població patit pel municipi.  

- L’escenari alt, de màxim, és clarament inferior al corresponent als anys 1998-2008. Ni tant sols aquest escenari 

contempla la possibilitat d’assolir els índexs de creixement de l’etapa més expansiva viscuda pel municipi. 

Folgueroles podria veure augmentada la seva població de 15 a 530 persones segons escenaris. S’insisteix però, que 

aquestes estimacions són provisionals i que caldrà actualitzar-les més endavant. 

Respecte les estimacions de llars s’empra el mètode de la dimensió mitjana de la llar estimada. El cens del 2011 

indicava una dimensió mitja de 2’865 persones / llar i l’estructura d’edats mostra una població que està iniciant el 

procés de maduració amb la prevalença dels grups d’edat de 40 a 49 anys, pel que es preveu que en la durada del 

POUM la dimensió mitjana es pot reduir entre 2’80 i 2’74 persones / llar, malgrat créixer el volum de població. Així 

mateix, es manté la tendència al major augment del nombre de llars que de població manifestats en les darreres 

dècades. A l’igual que en el cas de les estimacions de població, aquestes són provisionals i caldrà revisar-les. 

 

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  

Font. Web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatge i elaboració pròpia 

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  
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Relativa 1,9  10,0  26,8  

 anual 

1991-2001 4,6  

2001-2011 2,7  

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

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. 

 

4. Els habitatges 

En el punt anterior es posava en relació població, llars i habitatges i es veia que augmentaven més les llars que la 

població i el nombre d’habitatges, pressuposant que havia estat possible perquè Folgueroles disposava dels habitatges 

suficients per absorbir-ho. En aquest punt es podrà veure si això ha estat així.  

El nombre d’habitatges a Folgueroles s’ha duplicat entre el 1981 i el 2011, passant de les 426 unitats a les 934 del 

2011. Al 2018 el nombre d’habitatges estaria en 958 unitats (als habitatges del cens del 2011 s’hi afegeixen els 

habitatges acabats entre el 2012 i 2018 segons els certificats finals d’obra, 24 unitats). 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

A la dècada dels any 80 l’augment és discret, del 7’5%, mentre que en les dues següents hi ha un salt quantitatiu molt 

fort, del 56% en la dels 90 i del 31% a la primera dècada del segle XXI. L’augment en els darrers 8 anys és molt discret, 

del 2’6% molt possiblement a causa de la crisi (vegeu punt 4.4). 

 

4.1. Els habitatges segons tipus 

L’habitatge d’ús principal just assolia els dos terços de l’habitatge al municipi al 1981; segons el cens d’aquell any, una 

quarta part eren buits i la segona residencia tenia un pes molt baix, del 12%. Al 1991 l’habitatge principal ja assoleix 

suposar tres quartes parts de l’habitatge mentre que el buit es redueix al 8’7% i el secundari augmenta fins el 15%; a 

la dècada següent el principal torna a experimentar un nou augment, el més elevat de tots amb el 66%, i ja supera les 

quatre cinquenes parts dels habitatges del municipi; l’habitatge buit experimenta una gran reducció fins a tenir un pes 

quasi residual, del 3% mentre que el secundari es manté.  

Per al 2011 no hi ha dades desagregades dels altres usos, tot i que han tornat a reduir el seu pes, malgrat haver 

augmentat el volum en un 117%, possiblement per transformació de segona residència a principal sense que 

augmenti el buit. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

Sembla doncs confirmar-se que el major augment de llars que la construcció de nou habitatge es va poder sustentar 

sobretot en el canvi d’usos dels habitatges existents, sense que es deixés, però, de construir-ne de nou. 

Si comparem el percentatge d’habitatges buits de Folgueroles amb el Vallès Orienta i Catalunya, així com al 1981 al 

municipi era notablement superior, al 2001 les proporcions s’han invertit, també de manera notable. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

4.2. Règim de tinença de l’habitatge principal 

L’habitatge en propietat és dominant en la tinença de l’habitatge principal amb quasi tres quartes parts, augmentant 

fins les 4 cinquenes parts al 2001 per a reduir-se una mica per sota d¡aquesta proporció al 2011, pel major augment 

de l’habitatge en lloguer (+100%). 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 
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Així, malgrat que en volum, el nombre d’habitatges en propietat ha seguit engrossint-se, la variació de l’habitatge 

posat en lloguer en la darrera dècada ha estat més notable, tenint en compte que en la dècada anterior va reduir-se. 

No obstant, en 20 anys és l’habitatge en propietat el que s’ha expandit. 

  1991 2001 2011 

Règim de tinença de l'habitatge principal Nre Pes Nre Pes Nre Pes 

Propietat 

Compra pagada 187  53,3  218  37,3  211  27,0  

Compra amb pagaments 
pendents 20  5,7  210  36,0  326  41,7  

Herència o donació 61  17,4  63  10,8  74  9,5  

Lloguer 
Lloguer 67  19,1  57  9,8  150  19,2  

Cedit gratis o a baix preu 16  4,6  28  4,8  -- -- 

Altres Altres formes 0  0,0  8  1,4  -- -- 

Total 351  100,0  584  100,0  781  100,0  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

Això ha estat possible recorrent a l’endeutament familiar: al 1991 els habitatges amb pagaments pendents suposava 

el 8% de l’habitatge en propietat (l’11% en relació el pagat) i al 2011 el 53% (el 155% respecte el pagat). 

En relació Osona i Catalunya, Folgueroles té més habitatge en propietat amb pagaments pendents mentre que la 

proporció d’habitatge en lloguer és similar en els 3 àmbits. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

4.3. Característiques dels habitatges 

Tipus d’edifici 

Segons el cens del 2011, l’edifici dominant era el d’1 immoble amb el 82% dels edificis, seguit pels bifamiliars amb 

gairebé el 10%. 

Edificis destinats principalment a 
habitatge segons el nombre 

d'immobles, 2011 

  Nre % 

D'1 immoble 575 83,9% 

De 2 immobles 65 9,5% 

De 3 immobles 11 1,6% 

De 4 immobles 17 2,5% 

De 5 a 9 immobles 14 2,0% 

De 10 a 19 immobles 3 0,4% 

De 20 immobles i més 0 0,0% 

Total 685 100,0% 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 
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Fent una translació en el nombre d’habitatges segons el cens del 2011, resulta que efectivament l’habitatge 

unifamiliar és el dominant però el seu pes relatiu es redueix força, fins una mica menys de dos terços mentre que els 

immobles en edifici plurifamiliar suposen quasi una quarta part. 

 
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 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

Si es consideren les dues darreres dècades, el tipus d’edifici que més s’ha construït ha estat el plurifamiliar: al 1990 l’ 

és del 243 (del 53% en l’unifamiliar) i a la següent del 88% (del 9% en l’unifamiliar i 67% del bifamiliar, que en la 

dècada anterior es va reduir). 

Edificis segons nombre d'immobles o 
habitatges 

Nombre 1990 2001 2011 

unifamiliars 345  528  575  

bifamiliars 42  39  65  

plurifamiliars 7  24  45  

total 394  591  685  

Pes 1990 2001 2011 

unifamiliars 87,6  89,3  83,9  

bifamiliars 10,7  6,6  9,5  

plurifamiliars 1,8  4,1  6,6  

total 100,0  100,0  100,0  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

L’alçada dels edificis i els ascensors 

Una mica més de la meitat dels immobles se situen en edificis de dues plantes i un 45% més en edificis de 3; 

únicament un 3% en edificis d’una planta i un 0’7% de 4 plantes, la màxima alçada dels de Folgueroles. 

 
Edificis Immobles 

Plantes sobre 
rasant 

Total 
Amb 

ascensor Total Amb ascensor 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

1 29  4,2  0  0,0  29  3,1  0  0,0  

2 392  57,2  4  1,0  482  51,6  15  3,1  

3 263  38,4  9  3,4  417  44,6  66  15,8  

4 1  0,1  0  0,0  7  0,7  0  0,0  

Total 685  100,0  13  1,9  935  100,0  81  8,7  

De 4 1  0,1  0  0,0  7  0,7  0  0,0  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

El 16% dels immobles emplaçats en edificis de 3 plantes tenien ascensor mentre que els situats en l’únic edifici de 4 

plantes no. 
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Les dimensions dels habitatges 

Els habitatges principals a Folgueroles són de grans dimensions: la meitat d’aquests tenen més de 106 m² útils (un 

20% superior als 151 m²u); tot amb tot quasi una cinquena part són de dimensió mitjana, de 76 a 90 m²u. En conjunt, 

l’habitatge del municipi és més gran que a Osona i Catalunya. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

 

Antiguitat dels immobles i estat de conservació 

El gruix dels habitatges de Folgueroles ha estat construït a partir dels anys 70, suposant tres quartes parts del total 

d’immobles. Amb tot, un 17% és anterior al 1951, el 76% dels quals són anteriors al 1900: el 13% dels immobles de 

Folgueroles són molt antics. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

El 92% dels immobles estan en edificis en bon estat de conservació mentre que quasi el 8% en deficient estat de 

conservació, dos terços dels quals es corresponen a immobles construïts abans del 1900. No hi ha cap immoble en 

edifici ruïnós i únicament un 0’4% se situen en edificis en mal estat de conservació tots amb una antiguitat anterior al 

1900. Així doncs, les problemàtiques de conservació es concentren sobretot en els edificis més antics del municipi- 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

 

4.4. Dinàmiques constructives i tipus d’habitatge construït 

Les dinàmiques constructives dels darrers 27 anys posen de manifest dos aspectes: 

- El període amb majors dinàmiques comprèn els anys del 1994 al 1998 amb el màxim en aquest darrer any, 

amb 161 habitatges acabats, 161 cèdules de primera ocupació concedides i 205 habitatges iniciats (1993-

1998); 

Li succeeix un segon, comprès entre els anys 2003 i 2008, amb 187 habitatges iniciats, 157 acabats i 182 

cèdules de 1a ocupació. 

- Des del 2009 els habitatges iniciats i acabats han experimentat una forta davallada: els acabats en cap any ha 

assolit la desena i els iniciats únicament al 2010 la superen; les cèdules de primera ocupació segueixen la 

mateixa línia que els habitatges acabats cosa que fa suposar que quasi no hi haurà habitatge d’obra nova 

buit. 

S’han iniciat més habitatges dels que s’han acabat (per cada habitatge acabat se n’iniciava 1’2). 

- Entre el 1992 i el 2017 s’han concedit 488 cèdules de primera ocupació i acabat 423 habitatges i pel període 

concret de contracció de les dinàmiques constructives, de 2009 al 2017 es van atorgar 34 cèdules i es van 

acabar 26 habitatges, pel que es pot apuntar que a Folgueroles hi haurà molt poc habitatge d’obra nova 

desocupat. 
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En relació Osona, en tot el període s’ha iniciat més habitatge per mil habitants a Folgueroles mentre que se n’ha 

acabat més a la comarca; al municipi s’han concedit més cèdules de primera ocupació que a Osona. En relació 

Catalunya, les dinàmiques constructives han estat molt superiors a Folgueroles en tot el període. 

Entre el 2009 i 2012, s’inicia una mica més habitatge ‰ habitants a Folgueroles d’habitatges si bé a l’igual que a 

Osona i Catalunya, s’ha reduït molt notablement. Contràriament, se n’han acabat menys i la reducció de cèdules de 

primera ocupació ha estat més dràstica al municipi. 

Índex constructiu, per 1.000 habitants 

1998-2018 

 
Iniciats Acabats Cèdules 

Folgueroles 8,62  8,69  10,77  

Osona 9,30  7,31  7,79  

Catalunya 7,68  6,55  5,79  

2009-2012 

Folgueroles 2,93  1,69  2,59  

Osona 2,09  4,30  5,35  

Catalunya 2,00  3,76  3,39  

2013-2015 

Folgueroles 0,44  0,74  0,88  

Osona 0,33  0,54  0,99  

Catalunya 0,69  0,82  0,84  

2016-2018 

Folgueroles 0,87  1,90  1,09  

Osona 1,20  0,83  1,09  

Catalunya 1,65  1,00  0,98  

Font: pàgina web de l’IDESCAT (1992-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge i 2010-2015: Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana) i elaboració pròpia 

Nota: les cèdules de primera ocupació abasten fins el 2017 ja que a la data de tancar la memòria no hi ha informació publicada del 

2018. 

Del 2013 al 2015 la reducció va ser molt forta en tots 3 àmbits i des del 2016 els indicis de recuperació són una mica 

millors a Osona i Catalunya pel que fa a habitatges iniciats. 

Segons tipologia, el 45% dels habitatges acabats són en edificis plurifamiliars en bloc. Ara, a partir de l’any 2009 els 

pocs habitatges que es finalitzen són unifamiliars, dominant els aïllats. 

També és interessant el canvi de tendència que es va produir a principis dels anys 2000: fins al 2003 dominava 

l’habitatge unifamiliar sobre el plurifamiliar i entre els primers el gruix es va desplaçar de l’aïllat a l’adossat. 

A partir del 2004 l’habitatge en edifici plurifamiliar pren el relleu i suposen de mitjana el 61% dels habitatges acabats 

en aquells anys, amb el màxim del 78% al 2008. 

Habitatges acabats segons tipologia edificatòria 

 
unifamiliars 

plurifamiliars 
en bloc Total 

 
aïllats adossats 

1999 4  11  4  19  

2000 2  15  2  19  

2001 3  11  2  16  

2002 2  2  4  8  

2003 0  10  0  10  

2004 2  12  23  37  

2005 4  6  3  13  

2006 4  5  23  32  
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2007 1  11  26  38  

2008 3  3  21  27  

2009 2  1  0  3  

2010 0  1  0  1  

2011 4  1  0  5  

2012 2  4  0  6  

2013 1  0  0  1  

2014 2  0  0  2  

2015 1  1  0  2  

2016 3  0  0  3  

2017 3  0  0  3  

2018 1  1  5  7  

Total 44  95  113  252  

% 17,5% 37,7% 44,8%   

Font: pàgina web de l’IDESCAT (1992-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge i 2010-2015: Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana) i elaboració pròpia 

L’habitatge construït ha estat de grans dimensions: el 41% tenien més de 150 m² construïts i un 18% de 126 a 150 m²c.  

En l’època de major pes de l’habitatge en edifici plurifamiliar els habitatges de menor dimensions van adquirir més 

pes: al 2006 els de 101 a 125 m²c, ja força grans, van suposar el 59% dels habitatges acabats i al 2007 i 2008 entre el 

53% i 63% tenien de 76 a 100 m²c. 

D’aquí que aquests darrers suposin el 19% de l’habitatge acabat: el 77% es va construir entre el 2007 i 2008. Pel que fa 

el 17% de l’habitatge de 101 a 125 m²c el 45% es va construir al 2006. 

Els habitatges de reduïdes dimensions (< 50 m²c) tenen un pes irrellevant i els de petites dimensions quasi 

insignificants. 

1,2%

3,6%

19,0%

16,7%

18,3%
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Menys de 50 
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m2
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Habitatges acabats segons superfície

 

Font: pàgina web de l’IDESCAT (1992-2009: Departament de Medi Ambient i Habitatge i 2010-2015: Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana) i elaboració pròpia 
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4.5. L’oferta de mercat 

Per a municipis de menys de 5.000 habitants no hi ha informació oficials sobre els preus de compravenda, pel que 

l’única referència és l’oferta del mercat. 

Per l’anàlisi del mercat immobiliari s’ha analitzat els habitatges en oferta als portals immobiliaris a l’abril del 2019. 

Després de filtrar entrades repetides s’ha obtingut una mostra de 26 habitatges (24 en venda i 2 de lloguer), el que 

representa un el 2’8% dels habitatges totals estimats al 2018 (vegeu punt 4), pes molt baix. Si la relació s’aplica amb 

els habitatges amb d’altres usos segons el cens del 2011, la mostra suposa el 17% d’aquests, proporció força elevada. 

 
Oferta 10/2018 % 

habitatges 
altres usos 

(2011) 
 

Nre Pes 

Compravenda 24  92,3  15,7  

Obra nova 3  12,5  2,0  

Segona mà 21  87,5  13,7  

Lloguer 2  7,7  1,3  

Total 26  100,0  17,0  

Font. Habitatges totals 2018: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatges al 2011 i pàgina web del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, habitatges acabats a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors; Habitatges amb 

d’altres usos: pàgina web de l’Idescat a partir del Cens de població i habitatges al 2011; Oferta: elaboració pròpia a partir 

d’informació obtinguda dels portals immobiliaris 

L’habitatge en venda és dominant, suposant el 92% de la mostra analitzada: més o menys, de cada 13 habitatges en 

oferta només un és en lloguer.  

3 habitatges pertanyen a entitats financeres; de fet 2 formen part d’un mateix edifici i en algunes ofertes s’ha trobat la 

venda de l’edifici i en algun altre dels habitatges. 

Un 42% proposen rebaixes al preu d’oferta, oscil·lant d’un mínim de l’1,3% (2 mil euros) i un màxim del 12’8% (73 mil 

euros), un 6% de mitjana (17’3 mil euros). Entre els de preu rebaixat hi ha un d’una entitat financera i un altre d’obra 

nova. 

La poca oferta d’obra nova existent està formada per 2 xalets que encara no han estat acabats, amb un grau diferent 

d’acabats, i un habitatge adossat. El més barat és l’adossat (294 mil €) i el més car un xalet de grans dimensions (>500 

m²c), per 510 mil euros. 

Pel que fa la segona mà, els xalets suposen el 29% de la mostra i són els de preu unitari més elevat, vorejant els 300 

mil euros. L’oferta més assequible la constitueixen els pisos i la planta baixa, però són escassos i la migradesa de la 

mostra podria posar en dubte de validesa d’aquestes dades si bé el preu m² construït podrien ser força aproximats a la 

realitat. 

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  

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris 

En més d’un terç dels habitatges es desconeix l’antiguitat. Dels restants, hi ha una gran dispersió destacant però el 

17% construït a la dècada dels anys 90 i el 13% construïts en els darrers 6 anys. 

 



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

 

MEMÒRIA SOCIAL POUM FOLGUEROLES. DOCUMENT PER L’AVANÇ. ABRIL 2019 22 

 
Nre Pes Habitacions m²c 

Preu 
unitari €/m²c 

Fins 1970 2  8,3  2,0  81,0  90.500,0  1.117,3  

1971-1980 3  12,5  3,7  176,7  220.000,0  1.254,7  

1981-1990 1  4,2  4,0  230,0  250.000,0  1.087,0  

1991-2001 4  16,7  3,0  170,3  254.750,0  1.448,0  

2002-2011 2  8,3  3,0  103,5  169.500,0  1.843,5  

2012-2018 3  12,5  4,0  321,7  370.333,3  1.234,4  

sd 9  37,5  3,0  162,4  228.675,2  1.408,2  

Total 24  100,0  3,2  176,5  234.086,5  1.372,6  

Font. Elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris 

En relació l’habitatge en lloguer, els 2 tenen un preu totalment dispar a causa de la diferent tipologia de l’habitatge: 

400 €/mes una planta baixa i 1.020 una adossada. El preu de la planta baixa és més propera a les rendes mitjanes de 

les fiances dipositades a Incasòl (vegeu punt 4.6). 

 

4.6. Els preus de lloguer de l’habitatge 

Hi ha informació disponible sobre el lloguer elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir de les 

fiances dipositades a l’INCASÒL disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Per a Folgueroles hi ha informació sobre les rendes mitjanes contractuals a partir del 2015 mentre que pel nombre de 

contractes abasta des del 2005. 

El nombre de contractes de lloguer per mil habitants era irrellevant al municipi al 2005, amb un 2’1‰ tot i que les 

mitjanes comarcal i catalana no era massa millor tot i ser superior: del 6’7‰ a Osona i 7’6‰ a Catalunya. En tots 3 

àmbits ha augmentat al llarg dels anys, si bé amb més irregularitats a Folgueroles. L’altra diferència rau en què al 

municipi el nombre de contractes decau des del 2017 i al 2018 ja era inferior al 10‰ mentre que a Osona i Catalunya 

segueixen augmentant. 
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Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer 

dipositades a l'Incasòl. 

El preu mitjà contractual és força igual a Folgueroles i Osona, al 2018 una mica inferior a Folgueroles, i tots dos àmbits 

al 2018 era un 48% més barat que la mitjana catalana. En els 3 anys, ha augmentat mensualment el preu mitjà si bé 

l’augment al 2018 ha estat més moderat a Folgueroles (+18%) que Osona (28%) i Catalunya (+44%). 
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Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer 

dipositades a l'INCASÒL i elaboració pròpia. 

5. Caracterització socioeconòmica de la població 

5.1. La població segons la relació amb l’activitat 

A Folgueroles la població de 16 i més anys ha augmentat un 54% entre el 2001 i 2011. La població activa ha guanyat 

una mica més de volum que la inactiva però en termes relatius ha estat major per aquesta darrera, tot i que en 

ambdues el guany es mou en una proporció força similar, del 31’8% en l’activa i el 32’1% en la inactiva. 

Les variacions més importants rauen en la reducció de pes de la població ocupada tot i haver guanyat volum entre els 

actius i l’augment de pes dels estudiants entre els inactius. 

El cens del 2011 es va fer en plena crisi i és el que reflecteixen els resultats amb l’augment del 211’5% de la població 

desocupada, que en aquell any suposava un 16% de la població activa 9 punts percentuals més que al 2001. 

Majoritàriament els desocupats eren persones amb una anterior ocupació; en relació el 2001 els que cercaven la 

primera feina redueixen en volum i pes. 

  2001 2011 
Variació 2001 - 

2011 

  Nre Pes Nre Pes Total Relativa 

Població total 1.693  100,0  2.233  100,0  540  31,9  

Població de 16 anys i més 1.089  64,3  1.676  75,1  587  53,9  

Actius 907  53,6  1.195  53,5  288  31,8  
Ocupat o temporalment absent de la 
feina 845  93,2  1.002  83,8  157  18,6  

a temps complet -- -- 823  82,1  -- -- 

a temps parcial -- -- 179  17,9  -- -- 

Desocupat 62  6,8  193  16,2  131  211,3  

ha treballat abans 54  87,1  190  98,4  136  251,9  

buscant la primera feina 8  12,9  3  1,6  -5  -62,5  

Inactius 786  46,4  1.038  46,5  252  32,1  
Persona amb invalidesa laboral 
permanent 38  4,8  25  2,4  -13  -34,2  
Jubilat, prejubilat, pensionista o 
rendista 276  35,1  343  33,0  67  24,3  

Estudiants 358  45,5  594  57,2  236  65,9  

Una altra situació 114  14,5  76  7,3  -38  -33,3  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 
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Són rellevants (no només per a Folgueroles) els canvis conceptuals que s’han produït entre els 2 anys censals:  

- al 2001 no es distingia entre treball a temps complet i a temps parcial, d’aquí que no es pugui fer una 

avaluació sobre quin pot ser el que hagi augmentat o reduït, tot i que el fet que hagin estat categoritzats 

diferenciadament fa pensar que el segon és el que ha crescut més; 

- els prejubilats no apareixien al 2001, cosa la qual fa creure que si bé ja existia aquesta categoria, en 10 anys 

ha adquirit un pes el suficientment rellevant com per a que apareguin. Tot i augmentar, l’ és dels més 

baixos, rere del dels ocupats; 

- Al 2001 es distingia les feines de la llar de les altres situacions (10% en aquell any); al 2011, han desaparegut 

com etiqueta tot i quedar incloses en “altres situacions”, les quals es redueixen en un 33%. 

 

5.2. L’evolució de la taxa d’atur 

Malgrat l’augment de la població desocupada que assenyala el cens del 2011, a Folgueroles la taxa d’atur ha estat 

inferior a la mitjana d’Osona i la província de Barcelona des del 2008. Segueix la mateixa tendència d’augment dins el 

2013 i reducció a partir del 2014. 
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Font. Pàgina web del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de l’elaboració de les dades del SOC i l’EPA 

Nota: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada al mes de març de cada any. 

Això no obstant, a diferència d’aquests l’evolució ha estat més irregular, amb reducció al 2010 i 2011 (a Osona es 

redueix al 2011 i a la demarcació segueix sent ascendent en aquella anys). 

Al març del 2019 la taxa d’atur a Folgueroles és inferior que la del 2008 mentre que a Osona i la província de 

Barcelona segueix sent una mica més elevada. 

Entre el 2009 i 2014 ha afectat a més de 100 persones amb l’excepció del 2011 que és una mica inferior; el màxim al 

2013 amb quasi 120 persones inscrites a l’atur. Al 2019 el nombre d’inscrits és igual al del 2007 i inferior al del 2006. 
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia 

Nota: 31 de març de cada any. 

A l’inici, els grups d’edat més afectats han estat els de 30 a 44 anys i de 55 a 59 anys, destacant els de 35 a 44 anys. 

Des del 2012-2013 s’hi incorporen els de 45 a 49 i de 60 i més anys.  

Al 2018 tots els grups d’edat compresos entre els 16 i 44 anys i els de 50 a 54 anys tenien un nombre d’efectius 

inferior o igual als del 2009 mentre que els de 45 a 49 i 60 i més anys eren encara més nombrosos. 

Evolució de l’atur registrat per grups d’edat 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

16-19 0,3  0,3  0,1  1,6  2,7  2,3  1,2  2,1  0,6  1,1  0,8  1,3  2,6  1,3  

20-24 2,3  1,1  2,2  4,3  8,6  6,3  5,7  9,1  5,4  1,6  1,9  0,9  2,5  2,2  

25-29 7,7  6,3  3,6  6,9  8,5  7,3  6,3  10,1  8,8  9,6  6,8  6,3  3,6  2,5  

30-34 9,4  11,8  9,2  5,3  16,4  12,5  11,8  11,7  7,3  8,9  6,0  5,7  4,3  2,3  

35-39 8,7  7,5  8,3  10,3  15,6  20,1  15,8  17,8  17,4  15,0  9,4  9,1  5,3  2,9  

40-44 4,9  5,4  4,8  6,3  12,2  14,2  18,1  20,5  21,1  13,8  11,6  8,4  7,8  6,3  

45-49 3,8  3,8  3,4  5,7  6,6  4,3  7,2  8,9  11,7  10,9  11,3  12,3  8,6  11,7  

50-54 4,6  6,3  5,4  5,4  8,8  8,1  8,6  8,5  11,8  11,6  6,7  5,3  3,8  3,0  

55-59 8,2  8,9  9,8  10,3  12,2  13,1  12,4  12,5  14,8  11,0  8,9  6,7  6,3  7,9  

60 i més 3,1  5,3  6,3  5,0  4,2  5,9  7,8  12,8  14,2  13,8  11,1  12,6  12,6  8,4  

Total 52,9  56,7  52,9  61,1  95,6  94,1  94,8  114,0  113,0  97,3  74,4  68,5  57,3  48,3  

Font: web de l’Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia 

Nota: mitjanes anuals. 

Si es mira el pes dels inscrits a l’atur segons els seus respectius grups d’edat, als joves de 25 a 29 anys els va afectar 

més del 2012 a 2014 suposant entorn el 10% dels seus efectius, als més joves al 2012 també amb el 10%, però amb 

major mesura als de 60 a 64 anys des del 2012 i als de 55 a 59 anys entre el 2007 i 2013. 

 

Evolució de l’atur registrat per grups d’edat, en % sobre el grup d’edat 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

16-19 0,4  0,4  0,1  2,0  3,5  3,1  1,6  2,8  0,9  1,3  1,0  1,4  2,5  1,3  

20-24 2,6  1,3  2,6  5,1  9,6  6,8  6,3  10,0  5,7  1,8  2,2  1,0  3,2  2,4  

25-29 5,3  4,4  2,3  4,9  6,6  7,0  6,8  10,4  10,7  10,4  7,8  6,8  3,8  2,7  

30-34 4,4  5,4  4,4  2,3  7,8  6,1  6,3  7,3  5,7  7,6  5,1  5,3  4,0  2,4  

35-39 4,6  3,5  3,6  4,5  6,1  8,2  6,5  7,6  7,2  7,2  4,7  4,9  3,0  2,0  

40-44 3,0  3,5  3,0  3,6  6,6  7,3  8,4  9,3  9,3  5,4  4,4  3,3  3,3  2,7  
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45-49 3,1  2,6  2,2  3,4  4,0  2,7  4,6  5,6  6,9  6,3  6,1  5,9  3,9  5,1  

50-54 5,2  6,5  4,7  4,7  7,2  6,0  5,8  5,8  7,8  7,5  4,3  3,5  2,5  1,9  

55-59 8,6  9,9  11,5  11,3  13,1  13,4  12,4  11,1  12,6  9,6  7,2  4,7  4,2  5,0  

60 i més 3,8  6,0  7,5  5,4  4,4  6,1  8,8  14,1  15,3  15,2  11,0  12,7  10,8  7,2  

Total 4,2  4,3  3,9  4,4  6,7  6,7  6,8  8,2  8,2  7,0  5,3  4,8  4,0  3,4  

Font: web de l’idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i padró municipal d’habitants i elaboració 

pròpia 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia 

Nota: mitjanes anuals. 

Per sectors, els serveis substitueixen a la indústria des del 2009, i van guanyant amplitud fins assolir el 61% al 2018. La 

indústria aporta menys inscrits a l’atur des del 2009, no a causa de la reducció dels inscrits d’aquest sector, que encara 

augmenten en aquell any sinó del major increment en els serveis i la construcció. 
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Per branques d’activitat del 2009 al 2013 els corresponents a alimentació, tèxtil, fusta, paper i reprografia són els que 

més en van generar, assolint una cinquena part dels inscrits del 2009 al 2011 i si bé fins al 2018 segueixen tenint pes 

malgrat haver reduït el volum, les activitats administratives i serveis auxiliars, construcció i comerç al detall li han anat 

prenent el relleu. Al 2018 les activitats administratives i serveis auxiliars són les que aporten un major nombre 

d’inscrits seguits per alimentació, tèxtil, fusta, paper i reprografia (gairebé el 14%) i hostaleria (10%) si bé el volum és 

inferior al del 2009 tret en l’hostaleria que és similar. 

 

5.3. Beneficiaris de prestacions per desocupació 

Per a completar la panoràmica de les persones a l’atur, la informació sobre els beneficiaris de prestacions per 

desocupació en el període 2009-2018, ajuda a donar una imatge més qualificadora entre la relació de l’evolució dels 

inscrits a l’atur i els que perceben prestacions. 

Si es pren el nombre de beneficiaris i el d’inscrits a l’atur al mes de març, en tot els anys el nombre de beneficiaris ha 

estat inferior al nombre d’inscrits. 
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Evolució de l’atur i beneficiaris de prestacions de desocupació (mes de març) 
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Font. Beneficiaris: Pàgina web del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades que provenen del 

Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona. Inscrits a l’atur a 31 de març Idescat, a partir de 

les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia.  

Al 2009 el 88% dels inscrits percebien alguna prestació per desocupació mentre que al 2019 es va reduir al 70%, 

situació millor que l’any anterior que va ser del 64%. En quasi tots els anys, bé s’ha reduït més el nombre de 

beneficiaris que d’aturats, bé ha augmentat més el nombre d’aturats que de beneficiaris (2012 i 2019), bé s’ha reduït 

el nombre de beneficiaris tot i un petit augment dels inscrits a l’atur (2013). 

Evolució aturats i beneficiaris 
(març). % 

 
Aturats Beneficiaris 

2009-2010 -2,0  -4,4  

2010-2011 -7,0  -10,5  

2011-2012 24,7  19,5  

2012-2013 0,9  -4,3  

2013-2014 -7,7  -11,4  

2014-2015 -33,3  -39,7  

2015-2016 -4,2  -2,1  

2016-2017 -10,1  -4,3  

2017-2018 -30,6  -34,1  

2018-2019 23,3  17,2  

Font. Beneficiaris: Pàgina web del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades que provenen del 

Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona. Inscrits a l’atur a 31 de març Idescat, a partir de 

les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia.  

L’evolució dels tipus de prestacions percebudes posa de relleu el progressiu empitjorament de la situació dels aturats 

de llarga durada: 
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Font. Beneficiaris: Pàgina web del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades que provenen del 

Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona. i elaboració pròpia.  

- Es redueix en quasi 17 punts percentuals la prestació contributiva, que al 2009 donava cobertura a més de 

tres quartes parts dels beneficiaris, 

- Augmenta l’assistencial en 10 punts i la renda activa d’inserció en gairebé 7 donant entre ambdues cobertura 

a quasi al 40% dels beneficiaris. 

- Malgrat que al 2015 s’afegeix el programa d’activació per a l’ocupació (Reial Decret Llei 16/2014), aquest no 

va beneficiar ningú al 2018 i molt poques persones en els anys anteriors. 

Es pot apuntar doncs que hi ha una part de les persones en atur sense cobertura per les prestacions de desocupació i 

l’existència d’atur estructural si bé no es poden dimensionar ben bé. 

 

5.4. La capacitat econòmica de la seva població 

Hi ha poca informació desagregada a escala municipal. Tot amb tot, la renda familiar disponible bruta
1
 (RFDB en 

endavant) es una font d’informació força bona, malgrat treballar amb la mitjana del municipi. D’aquesta es disposa de 

dues sèries, la primera la proporciona IDESCAT per a municipis de 5.000 habitants mentre que la segona prové de la 

base de dades Hermes, de la Diputació de Barcelona
2
. Al ser Folgueroles un municipi de menys de 5.000 habitants 

s’empra la de la Diputació de Barcelona, la qual comprèn del 2000 al 2018. 

Segons aquesta, els habitants de Folgueroles han tingut en tots els anys una capacitat econòmica superior a la mitjana 

d’Osona i molt més gran que la mitjana de la província, malgrat l’evolució regressiva com el 2015. 

                                                           
1
 La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un 

territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats 
a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també 
està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del 
compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, 
atès que no dedueix cap consum del capital fix. Font Idescat. 
2
 Fonamentalment, es basa en els estudis "Estimació de l'indicador de Renda Familiar Disponible de les comarques i els municipis 

de Catalunya 2002" Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances, Direcció General de Programació Econòmica. I 
també en "Anuari Econòmic Comarcal. Estimació del PIB comarcal 2005" de Caixa Catalunya. Del primer estudi utilitzen l'índex dels 
municipis (on Catalunya=100) del resultats de l'estimació de la renda familiar disponible per càpita per municipis per calcular la 
renda municipal i comarcal de l'any 2002. Per efectuar l'estimació dels anys posteriors, apliquen les taxes de creixement  del PIB 
real per comarques publicades en el segon estudi per trobar la renda comarcal de l'any corresponent. Finalment, per estimat la 
renda municipal apliquen "l'índex de l'any 2002" i el resultat es pondera pel creixement de la població per cada municipi. Convé 
considerar que aquesta metodologia d'estimació no contempla el grau de rigorositat i exhaustivitat de l'estudi de la Generalitat de 
Catalunya. Font Programa HERMES. Diputació de Barcelona 

https://www.idescat.cat/pub/?id=rfdbc&n=8224&m=m
http://www.diba.cat/hg2/glossari.asp?id=1868
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Mantenint l’índex 100 a la demarcació, municipi i comarca van experimentar una davallada prou important entre el 

2010 i 2013, especialment els dos primers anys i més intensa a Osona, que es va situar per dessota l’índex mitjà. 
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Font. Pàgina web del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades elaborades pel: Servei d'Informació 

Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona i elaboració pròpia 

La reducció de l’índex de Folgueroles es deu per uns increments de la renda mitjana provincial superiors entre el 2001 

i el 2011. Del 2012 al 2018 han estat superiors a Folgueroles que a la demarcació llevat del 2015, però amb amplituds 

variables (de 3 a 807 €, 248 € de mitjana), la major al 2016. 

Al 2003 i 2099 es produeix una reducció de la renda als tres àmbits, més notable al 2009 i superior a Folgueroles (-947 

€) que Osona (-883€) i província de Barcelona (-690). Al 2013 hi ha una petita reducció a la mitjana provincial (-17€) 

mentre que a Folgueroles i Osona els increments són molt migrats (+17 i 15 €respectivament). 

6. Problemàtiques en relació l’habitatge. Primer encaix 

Al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial (RSHPO) hi havia inscrites i acceptades al 2019 7 unitats de 

convivència (UC), totes unipersonals. Una mica més de la meitat d’aquestes eren menors de 35 anys i la resta de 35 a 

64 anys; cap gran. El règim de tinença sol·licitat dominant era de lloguer (en 3 casos de lloguer jove) i no hi havia cap 

inscrit per accedir a habitatge de la borsa de mediació de lloguer social. 

Segons dades oficials, des del 2017 hi havia 2 habitatges llogats per les borses d’habitatge de lloguer social. 

Així mateix, segons dades dels Serveis Socials, al 2018 l’Agència d’habitatge de Catalunya (AHC) es van concedir ajuts 

per a prestacions al lloguer a 12 UC, 1 ajut d’especial urgència al lloguer. Igualment en aquell any es va proporcionar 

ajuts per als subministraments a 5 UC i es van concedir subvencions  per IBI a 3 propietaris de pisos que estan a la 

borsa d’habitatge. 

La taula següent mostra les problemàtiques en relació l’habitatge agrupades en tres conceptes: problemes de 

pagament de l’habitatge i problemes d’accés i primer accés. Assenyalar que els ajuts a subministraments han estat 

subsumits als problemes de manteniment de l’habitatge donat que habitualment solen anar junt. Tot amb tot, per a la 

memòria social s’afinarà millor aquesta dada. 

Problemes habitatge Nre Pes 

Problemes de pagament de l'habitatge 13 56,5% 

Problemes accés 6 26,1% 

Primer accés 4 17,4% 

Total 23 100,0% 

Font. Serveis Socials de l’Ajuntament de Folgueroles i elaboració pròpia 
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Al 2018 a Folgueroles hi havia 23 UC amb problemes d’accés i/o manteniment, el 2’9% de les llars al 2011. 

Les principals dificultats rauen en el manteniment de l’habitatge amb més de la meitat dels casos, seguit amb una 

mica més de la quarta part pels problemes d’accés de persones majors de 35 anys.  

Els joves, que solen tenir problemes de primer accés són els de menor pes pel que molt possiblement deuen optar per 

la primera emancipació en un altre municipi o ciutat. Val a dir que els preus mitjans de lloguer i oferta de 

compravenda no són excessivament elevats tot i que la poca oferta existent, especialment de pisos, la tipologia més 

assequible, poden impulsar els joves a emancipar-se fora del municipi. 

 

7. Resum - conclusions 

Població 

- La població de Folgueroles ha augmentat en quasi dos terços en 21 anys. El creixement ha estat força constant 

fins el 2009. 

- A partir del 2010 canvien les tendències demogràfiques fins arribar al creixement 0 al 2017 (ni guanyen ni 

perden) i negatiu al 2018.  

- Aquesta tendència dels dos darrers anys pot ser tant indicadora d’un inici de regressió com d’un estancament 

que es pot capgirar; encara no hi ha prou informació que permeti escatir-ho.  

- Les migracions internes han contribuït a activar el creixement natural el qual ha pogut compensar la pèrdua de 

població per emigració en alguns anys si bé des del 2013 el creixement natural ha quedat tant afeblit que en els 

dos darrers anys de saldos migratoris interns negatius o no ha pogut compensar-lo (2017) o gairebé (2016). 

- Folgueroles ha atret sobretot persones de la pròpia comarca amb Vic al capdavant. 

- Les migracions exteriors han estat poc significatives per al municipi; únicament del 2006 al 2008 han tingut un 

saldo una mica significatiu. 

- Folgueroles compta amb una estructura d'edats encara jove: l'edat mitjana de la seva població és al 2018 de 39’6 

anys, 0’9 més que al 2001. 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%. 

- Tot amb tot hi ha reducció de pes i volum dels joves, de 20 a 34 anys, possiblement a causa de correspondre’s 

amb generacions més buides (nascudes en els anys de gran reducció de la natalitat). 

- Tot amb tot, hi ha hagut una gran transformació entre els anys 2001 i 2018, degut tant al període de reducció de 

la natalitat com a l'entrada de nova població. La superposició de les dues piràmides mostra un procés de 

maduració de la seva estructura d’edats. 

- Té un índex d'envelliment força baix: per cada persona de 65 i més anys hi ha 1'4 menors de 16, tot i que en 

relació el 2001 l’índex ha augmentat en 42 punts percentuals. 

- La població de nacionalitat estrangera té molt poc pes, del 2’5% al 2018, i escassa incidència en l’estructura 

d’edats. 

- Si segueix perdent població jove, podria accelerar-se el procés de maduració i iniciar-se un d’envelliment al mitjà 

termini alhora que un creixement natural negatiu. 
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Llars 

- Entre el 1991 i el 2011 el nombre de llars s’ha duplicat, amb el màxim augment a la dècada dels anys 90. 

- Ha augmentat més el nombre de llars que de població i habitatges, fet que suposa que menys persones 

necessiten més habitatges i que el municipi en disposava dels suficients per a poder absorbir-lo. 

- La dimensió mitjana de la llar s’ha anat reduint en el transcurs dels anys, a l’igual que ha passat a la resta de 

municipis. De les 3’30 persones/llar de l’any 1991 es passa a les 2’86 del 2011, superior a la mitjana catalana, de 

2’54 i d’Osona, de 2’64 persones / llar. 

- L'estructura dominant de les llars pot ser assimilada a la familiar (tradicional o no): al 2011 el 30'8% de les llars 

era de 4 persones, el 19'9% de tres i el 5'8% de 5 i més. No es poden menystenir el 29'5% de les llars formades 

per 2 persones i el 14'% unipersonals, però. 

- Les llars unipersonals augmenten en 151% entre el 1991 i 2011, però tenen poc pes si és comparen amb Osona, 

del 21’5%, i Catalunya, del 23’3%, mentre que el pes de les de dues persones, tot i ser menor, s’hi acosta més. 

- És possible que aquesta diferència sigui a causa d’una estructura d’edats encara prou jove pel que hi ha menys 

parelles amb fills emancipats i del menor grau d’envelliment (major nombre de llars unipersonals per viduïtat). Al 

2019 hi havia 120 domicilis en què els seus habitants eren majors de 64 anys.  

Estimacions provisionals de població i llars 

- La població de Folgueroles podria veure’s incrementada al 2038 entre 145 i 525 persones en els escenaris mitjà i 

alt. L’escenari baix mostraria els efectes d’un estancament perllongat combinat amb anys de pèrdua, amb un 

guany de 15-20 persones en 18 anys. 

- El més probable és que el guany de població es pugui moure entre els escenaris mitjà i alt, a no ser que 

apareguin factors actualment imponderables que el puguin afectar tant negativament com més positivament 

(per exemple, una nova recessió econòmica en el camp negatiu i la implantació d’una activitat econòmica que 

atregui població en el positiu). 

- L’escenari mitjà considera una certa reactivació del creixement per migracions internes que podrien contribuir 

novament a reactivar la natalitat, si bé la mortalitat seguiria sent elevada a causa de la maduració de l’estructura 

d’edats en el període d’estancament i inici de l’envelliment. 

- L’escenari alt recull la recuperació que podria produir-se si la recuperació del creixement fos més àmplia tot i que 

descarta els creixements de les dècades dels anys 90 del passat segle.  

- L’escenari baix és considerat negatiu per al municipi atès que acceleraria l’envelliment de la població i el mitjà no 

òptim ja que ajorna el procés d’envelliment però no l’evita. 

- El nombre de llars podria veure’s augmentat en una forquilla de 40 a 240 en funció de l’escenari de població i de 

llars.  

- Ambdues estimacions hauran de ser revisades al moment de fer la memòria social atès que amb la informació 

actualment disponible les tendències de futur no són massa clares. 

- 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. 

- Segons l’estimació feta, en l’escenari mínim caldrien 980 habitatges, 20 de nous en relació els estimats al 2018 i 

en el de màxim 1.215, un escreix de 260 en relació el 2018. 
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Habitatges 

- L’habitatge d’ús principal és el 84% de l’habitatge total si bé augmenta molt poc en relació el quasi no han 

augmentat entre el 2001. L’augment més significatiu es va produir a la dècada dels anys 90 en què els habitatges 

amb altres usos (secundaris i buits) eren més d’un terç del parc. Així, l’augment de les llars es va poder sustentar 

en la transformació de part del parc. 

- L’habitatge en propietat és dominant, del 78%. En dues dècades, l’habitatge principal de propietat és el que més 

ha augmentat però en la darrera dècada, del 2001 al 2011, el major increment es produeix en l’habitatge de 

lloguer, que passa a tenir un pes del 22%. 

- L’augment de l’habitatge principal en propietat s’ha produït per un augment de l’endeutament de la llar: al 2011 

els habitatges principals amb pagaments pendents eren el més de la meitat de l’habitatge en propietat i el 155% 

del ja pagat. 

- El gruix dels edificis destinats principalment a habitatge era d’un immoble (unifamiliar), amb el 84% dels edificis. 

Si es fa trasllat segons el nombre d’immobles, els unifamiliars es redueixen en una mica menys de dos terços 

mentre que una quarta part dels immobles eren en edifici plurifamiliar. 

- Una mica més de la meitat dels immobles estan en edificis de dues plantes i un 45% més de tres. Si s’afegeixen 

els d’una planta. 

- El gruix dels habitatges de Folgueroles s’ha construït a partir dels anys 70 del passat segle, destacant el 27% 

edificat a la dècada dels anys 90. 

- Amb tot,un 17% és anterior a 1950 i d’aquests una mica més de tres quartes parts són anteriors al 1900: el 13% 

dels immobles de Folgueroles són molt antics. 

- Majoritàriament se situen en edificis en bon estat de conservació (92%). No hi ha cap immoble en edifici en estat 

ruïnós, quasi un 8% es situen en edificis en estat deficient de conservació, dos terços dels quals són anteriors al 

1900; un 0’4% estan en mal estat de conservació, tots ells anteriors al 1900. 

- Le majors dinàmiques constructives se situen entre els anys 1994 i el 1998, en què es van iniciar 205 habitatges, 

se’n van acabar 161 i es van concedir 161 cèdules. Del 2003 al 2008 es dóna un segon període dinàmic però de 

menor intensitat. 

- Des del 2009 els habitatges iniciats i acabats han experimentat una forta davallada: els acabats en cap any ha 

assolit la desena i els iniciats únicament al 2010 la superen; les cèdules de primera ocupació segueixen la mateixa 

línia que els habitatges acabats cosa que fa suposar que quasi no hi haurà habitatge d’obra nova buit. 

- Segons tipologia, els 45% dels habitatges acabats eren en edifici plurifamiliar en bloc, concentrat entre els anys 

2004 a 2008; anteriorment dominava l’unifamiliar adossat i des del 2009 l’unifamiliar aïllat. 

- El 41% de l’habitatge acabat era de grans dimensions, de més de 150 m² construïts i un 18% de 126 a 150 m²c. 

Amb tot, entre el 2006 i 2008 els habitatges de dimensions mitjanes (76 a 100 m²c) i grans (101 a 125 m²c) tenen 

molt de pes a causa de la construcció d’edificis plurifamiliars. 

- S’ha trobat poc habitatge en oferta, el 2’8% de l’habitatge estimat al 2018, si bé és cert que es correspondria 

amb el 17% dels habitatges amb d’altres usos segons el cens del 2011. 

- Els pisos i plantes baixes són l’oferta més assequible, amb preus mitjans de 101’8 mil euros i 65 mil, però n’hi ha 

molt pocs. 

- Quasi bé no hi ha oferta d’habitatge en lloguer, si més no en els portals immobiliaris, i el preu de renda del pis és 

força coincident amb la mitjana de les fiances d’incasòl mentre que l’adossat és un 115% més car. 
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- El nombre de contractes de lloguer a Folgueroles és molt baix si bé ha augmentat al llarg dels anys, passant del 

2’1‰ al 2005 al 9’2‰ al 2018. 

- El preu mitjà de la renda de lloguer de Folgueroles és quasi igual al mitjà d’Osona, si bé una mica menor (474’8 i 

478’9 € respectivament), i és entre un 45 i 48% inferior a la mitjana catalana (698’4€). 

La relació amb l’activitat 

- Segons el cens del 2011, a Folgueroles ha augmentat en una proporció relativament similar la població activa i 

inactiva. 

- Les variacions més importants rauen en la reducció de pes de la població ocupada tot i haver guanyat volum 

entre els actius i l’augment de pes dels estudiants entre els inactius.  

- El cens del 2011 es va fer en plena crisi i és el que reflecteixen els resultats amb l’augment del 211’5% de la 

població desocupada, que en aquell any suposava un 16% nou punts percentuals més que al 2001. 

- La taxa d’atur a Folgueroles es situa, des del 2008, per sota les mitjanes comarcal i provincial; s’assoleix el màxim 

al 2013 amb el 12’5% (més de 6 punts percentuals de diferència amb Osona i la província de Barcelona). Al març 

de 2019 és de quasi el 5%, inferior que al 2008. 

- A l’inici, els grups d’edat més afectats han estat els de 30 a 44 anys i de 55 a 59 anys, destacant els de 35 a 44 

anys. Des del 2012-2013 s’hi incorporen els de 45 a 49 i de 60 i més anys. Al 2018 tots els grups compresos entre 

els 16 i 44 anys i 50 a 54 anys tenien un nombre d’efectius inferior o igual als del 2009 mentre que els de 45 a 49 i 

60 i més anys eren encara més nombrosos. 

- Des del 2009 el sector serveis és el que aporta més persones a l’atur, substituint la indústria i al 2018 suposava el 

61% dels inscrits a l’atur. 

- Si es pren el nombre de beneficiaris i el d’inscrits a l’atur al mes de març, en tot els anys el nombre de 

beneficiaris ha estat inferior al nombre d’inscrits. 

- L’evolució dels tipus de prestacions percebudes posa de relleu el progressiu empitjorament de la situació dels 

aturats de llarga durada: reducció de les prestacions contributives i augment de les assistencials. 

- Es pot apuntar que hi ha una part de les persones en atur sense cobertura per les prestacions de desocupació i 

l’existència d’atur estructural si bé no es poden dimensionar ben bé. 

La capacitat econòmica de la població 

- La capacitat econòmica dels habitants de Folgueroles és superior a la mitjana comarcal i notablement superior a 

la provincial. La seva evolució mostra un empitjorament inclús en època de creixement i quan la taxa d’atur era 

inferior al 7% si bé des del 2015 millora.  

- La reducció de l’índex de Folgueroles es va deure a uns increments de la renda mitjana provincial superiors entre 

el 2001 i el 2011. Del 2012 al 2018 han estat superiors a Folgueroles que a la demarcació llevat del 2015, però 

amb amplituds variables (de 3 a 807 €, 248 € de mitjana), la major al 2016. 

Problemàtiques en relació l’habitatge 

- Al 2018, a l’entorn del 2’9% de les llars de Folgueroles tenien alguna problemàtica en relació l’habitatge, 

dominant la de manteniment (57%) i accés (26% de persones majors de 35 anys i 17% de menors de 35 anys). 

- Els joves, que solen tenir problemes de primer accés són els de menor pes pel que molt possiblement deuen 

optar per la primera emancipació en un altre municipi o ciutat. Val a dir que els preus mitjans de lloguer i oferta 
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de compravenda no són excessivament elevats tot i que la poca oferta existent, especialment de pisos, la 

tipologia més assequible, poden impulsar els joves a emancipar-se fora del municipi. 

 

En conclusió: 

- Folgueroles és un municipi en què les seves llars tenen una major capacitat econòmica en relació la mitjana 

comarcal i provincial. 

- El municipi ha tingut en tots els anys una taxa d’atur inferior a la mitjana comarcal i provincial. Tot amb tot, 

existeix una part d’atur estructural i sense cobertura econòmica pel que es pot considerar que al municipi hi 

resideixen persones situades en els dos extrems (els que tenen més i els que en tenen menys), fet que queda 

amagat amb la mitjana. 

- En els dos darrers anys perd població; caldrà analitzar més endavant i en la mesura que la informació ho permeti, 

si la pèrdua de població és conseqüència de l’emigració de persones que segueixen tenint dificultats per accedir 

al mercat laboral i opten per marxar a nuclis urbans més grans. 

- Igualment, malgrat que els preus mitjans de lloguer i d’oferta de compravenda no són excessivament cars, 

l’escassetat d’oferta d’habitatge condueixen a creure que part de l’emigració podria també ser deguda a aquesta 

manca d’oferta i no necessàriament per qüestions laborals. 

- Pels joves, l’emancipació és més difícil per tipologia dominant de l’habitatge; si a més al treball que tenen accés 

és precari o de remuneració baixa, les possibilitats d’emancipar-se al propi municipi són menors tot i que crida 

l’atenció el molt baix volum de joves inscrits al RSHPO. 

- Folgueroles ha crescut per migracions internes que han contribuït a reactivar la natalitat i actualment està 

perdent població per emigració, amb la consegüent reducció de la natalitat, que en cas de no capgirar-se acabarà 

derivant en un creixement natural negatiu. 

- Ara com ara no es té informació que pugui ajudar a escatir quines poden ser les causes de pèrdua de població, 

més amunt apuntades: escassetat d’oferta? Dificultat d’accedir al treball? Preferència per nuclis urbans més 

grans i amb major oferta de serveis (persones grans)?, etc. 

- D’aquí que es consideri que les estimacions de població i llars s’hagin de refer un cop s’hi hagi pogut aprofundir. 

En tot cas, l’evolució des del 2014 no apunta encara a tendències clares: guanya per damunt la mitjana comarcal 

quan el creixement general és o negatiu o quasi, perd quan el creixement general es reactiva mínimament...  
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