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ANNEX 1. FITXES ESTACIONS DE
DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

Depuradora 
d’aigües residuals 
en servei a 
Folgueroles
Font: Llistat 
d’Estacions 
depuradores 
d’aigües residuals 
en servei (data 
d’actualització 
febrer de 2020). 
Agència Catalana 
de l’Aigua. 
Departament de 
Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de 
Catalunya
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Aquest Annex ha sigut elaborat seguint 
estrictament el Manual d’ús per a l’eina 
de càlcul d’emissions de CO2 generades 
pel planejament urbanístic general, 
elaborat l’any 2017 per encàrrec del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Aquesta eina permet estimar les 
emissions associades a la mobilitat 
interna generada, les emissions dels 
consums energètics (derivats dels 
usos residencials, industrials, terciaris i 
equipaments), les emissions del cicle de 
l’aigua i les emissions de la gestió dels 
residus. 
L’eina, tal i com es descriu a la 
introducció del seu Manual, proporciona 
una metodologia homogènia per poder 
obtenir resultats comparables, entre 
diferents alternatives de planejament. En 
aquest Annex s’analitzen dos escenaris, 
el manteniment del planejament vigent 
(POUM 2007) i la proposta del nou POUM. 
Destacar com aquesta eina ofereix unes 
estimacions bàsiques dels efectes de 
les propostes urbanístiques, per tant els 
resultats tenen un caràcter informatiu i 
parcial de les emissions totals reals. 
En aquest EAE, les Alternatives que es 
prenen com a referència són:
 - Alternativa 1. “POUM 2020 AI”. Es 

tracta de la proposta de POUM per a 
la seva aprovació inicial.

 - Alternativa 2. “POUM 2007 A”. Es tracta 
del planejament vigent, tenint en 
compte el sector de sòl urbanitzable 
SUND 1 Pla de Sant Francesc (581.100 
m2 de sòl industrial), sector que si el 
tenim en compte, desconfi gura molt 
la comparació entre el planejament 
vigent i l’alternativa proposada per a 
l’aprovació inicial.

 - Alternativa 3. “POUM 2007 B”. Es 
tracta del planejament vigent sense 
tenir en compte el sector de sòl 
urbanitzable industrial del Pla de Sant 
Francesc.

Dades bàsiques

Pla d’acció per a l’energia sostenible
El municipi de Folgueroles té el Pla 
d’acció per a l’energia sostenible (PAES), 
les dades que s’entren a l’Eina són les 
emissions totals en tones de CO2 per 
habitant, l’any 2014 a Folgueroles: 3,18. 
Al document que hem tingut accés no 
consta l’objectiu per a l’any 2020.

Parc de vehicles i repartiment modal
El parc de vehicles per tipus del municipi 
s’ha extret de l’IDESCAT, a partir de les 
dades de l’any 2018, 1.243 turismes i 260 
motocicletes.
Pel que fa a la distància mitjana que 
recorreran els vehicles al municipi, 
tot diferenciant els desplaçaments 
interns al municipi i els desplaçaments 
intermunicipals, són dades que 
acompanyen a l’Estudi de mobilitat 
generada que acompanya el POUM.
Quant al repartiment de viatges segons 
modalitat i número de vehicles produïts, 
es prenen com a referència alguns 
percentatges tipus que poden aplicar-
se, d’acord amb l’apartat 3.1.3. de l’Eina 
de càlcul.
Per als càlculs de l’Alternativa proposada 
a l’aprovació inicial (POUM 2020 AI), es té 
en compte que el 23% del creixement del 
POUM és en sòl urbà no consolidat (PAU), 
el 63% en sòl urbanitzable residencial i el 
14%  per a activitat econòmica. Es pren 
com a hipòtesis per al repartiment modal 
els següents percentatges:
 - Vehicle privat 63,5%
 - Transport públic 10,7%
 - Peu i/o bicicleta 25,80%

Per als càlculs del POUM vigent, 
alternativa anomenada “POUM 2007 
A”,  es té en compte que el 6% del 
creixement del POUM és en sòl urbà 
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urbanitzable residencial i el 62% per a 
activitat econòmica. Es pren com a 
hipòtesis per al repartiment modal els 
següents percentatges:
 - Vehicle privat 75,6%
 - Transport públic 13,1%
 - Peu i/o bicicleta 11,3%

Per als càlculs del POUM vigent, 
alternativa anomenada “POUM 2007 
A”,  es té en compte que el 6% del 
creixement del POUM és en sòl urbà 
consolidat (PAU+PMU), el 32% en sòl 
urbanitzable residencial i el 62% per a 
activitat econòmica. Es pren com a 
hipòtesis per al repartiment modal els 
següents percentatges:
 - Vehicle privat 65,0%
 - Transport públic 11,0%
 - Peu i/o bicicleta 24,0%

Població total
Aquesta ha sigut calculada mitjançant 
la població actual de 2.267 habitants 
(IDESCAT, 2019), sumant-hi el nombre 
d’habitants segons els habitatges 
potencials de les diferents fi gures de 
planejament, tot aplicant-li les ràtios 
contemplades a la Memòria del POUM 
(0,814 llars per a cada habitatge i 
2,86 persones cada llar), on a efectes 
de càlcul obtenim una ràtio de 2,328 
persones/habitatge.
 - Alternativa “POUM 2020 AI”: 3.314 

habitants (amb 450 habitatges nous)
 - Alternativa “POUM 2007 A”: 5.967 

habitants (amb 1.589 habitatges 
nous)

 - Alternativa “POUM 2007 B”: 5.967  
habitants (amb 1.589 habitatges 
nous) 

Cal entendre, tal i com s’especifi ca a la 
Memòria del POUM 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.
Tot i que considerant l’escenari més alt, 
el POUM haurà de preveure un mínim de 

Sector de sòl 
urbanitzable SUND 
1 “Pla de Sant 
Francesc” del POUM 
de 2007 vigent
Font: Alternativa 
00 del terme 
municipal de 
l’Avanç de POUM 
de Folgueroles, 
elaborat per l’equip 
redactor del POUM. 

260 habitatges, es considera adequat 
preveure’n més tot tenint en compte les 
consideracions del paràgraf anterior, i 
valorant molt positivament la reducció 
d’oferta d’habitatges en més de tres 
vegades i mitja del planejament vigent 
(450 nous habitatges en alguna fi gura de 
planejament, en comptes de 1.589). 
L’estudi per al càlcul de les emissions de 
CO2 pren com a valor de referència en 
el cas potencial que siguin desplegades 
totes les fi gures de planejament (tot i 
superar l’escenari més alt), ja que es tracta 
de valorar la realitat de la proposta, i per 
tant, la oferta real del POUM. 
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D’acord amb el Manual de l’Eina, per tal 
que aquesta calculi les emissions de CO2 
vinculades als consums energètics dels 
usos residencials, equipaments i terciaris, 
caldrà introduir la superfície que el POUM 
preveu per a cada ús. 
El sòl urbà consolidat és el mateix per a 
les tres alternatives. Aquest es calcula 
segons la realitat construïda actual, 
mitjançant el nombre d’habitatges en 
data d’abril de 2020 existents i la seva 
superfície construïda. 
Pel que fa a la categoria d’emissions 
de CO2,  en comptes d’assimilar a tot el 
parc construït la categoria E, assimilem 
la categoria que li correspon segons la 
qualifi cació energètica dels habitatges 
de l’Institut Català de l’Energia, amb 
data de consulta junt de 2019, on per 
a Folgueroles tenim un registre de 134 
certifi cacions, aproximant-nos més a 
la realitat. Per a la resta d’edifi cació 
existent, tal i com es descriu a la Memòria 
de l’Eina, s’assimila a una categoria E. 
Finalment, l’eina diferencia habitatges 
plurifamiliars d’unifamiliars, aquesta 
distinció ja es troba feta a les dades 
extretes de la Qualifi cació energètica 
dels habitatges de l’Institut Català de 
l’Energia, per a la resta d’habitatges 
s’assimilarà a unifamiliar o plurifamiliar 
segons la seva qualifi cació urbanística.
Es realitza un còmput de les parcel·les 
sense edifi car en sòl urbà consolidat i els 
hi és assimilada la categoria “C”. 
Pel que fa al sòl urbà no consolidat (PAU 

- PMU) i sòl urbanitzable (delimitat i no 
delimitat), les dades han sigut extretes de 
les fi txes corresponents. 
Finalment, per a tots els habitatges nous, 
a totes les alternatives, els hi és assimilada 
la categoria d’emissions de CO2 “C”, 
degut a que a la Normativa del nou 
POUM s’especifi quen tot un seguit de 
mesures per a l’efi ciència energètica dels 
edifi cis, establint la limitació d’obtenir un 
nivell mínim “C”. 

Conclusions

Com era de preveure, per a l’Alternativa 
1 (POUM vigent de 2007 tenint en compte 
el sector del Pla de Sant Francesc) 
s’estimen unes emissions totals de 
78.708 tones de CO2 l’any, gairebé dues 
vegades i mitja que la del POUM vigent 
sense tenir en compte el citat sector, 
amb 30.887 tones de CO2 l’any.
Si observem només les alternatives 2 i 
3, veiem com hi ha un decreixement 
de les emissions molt signifi catiu, tant 
de les emissions de mobilitat generada 
com a nivell de consums energètics de 
l’edifi cació.
Finalment, cal fer esment de com el 
nou POUM representa una millora pel 
que fa a les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (21.241 tones CO2/
any respecte les 30.887 del planejament 
vigent, si a aquest últim no li computem 
el sector del Pla de Sant Francesc). 
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160 Resultats de l’Eina de càlcul 
d’emissions de CO2

POUM 2007 A
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POUM 2007 B 
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POUM 2020 AI
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   RESUM EMISSIONS DE CO 2  ASSOCIADES AL PLA

Folgueroles
Pla d'ordenació urbanística municipal
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ANNEX 3. SOL·LICITUD ESTUDIS 
D’INUNDABILITAT I RISCOS GEOLÒGICS

Pàg. 1 de 2

 V
 A

 L
 I 

D
 A

 T

Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació

V 4.9
Ajuntament de Folgueroles
Tramesa genèrica

Núm Exp.:

Tramesa genèrica

On va adreçada

Departament de Territori i Sostenibilitat

Motiu
Assumpte
Sol·licitud estudi d'inundabilitat

Exposo
Adjuntem sol·licitud de l'estudi d'inundabilitat del nostre municipi.

Sol·licito
S'aprovi la sol·licitud de realització de l'estudi esmentat

Interadministratiu

Presencial

Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb) Veure els Adjunts

Adjunteu els documents que considereu oportuns

Sol·licitud estudi inundabilitat

6. SOL ESTUDI INUNDABILITAT SIGNAT.pdf

Adjunta Elimina Mostra

Informe Departament Territori i Sostenibilitat

INFORME DEPARTAMENT TERRITORI I SOSTENIBILITAT.pdf

Adjunta Elimina Mostra

Adjunta Elimina

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que: 

Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Signatura

EnviaModifica Imprimeix

MARIA PILAR 
EDO ATARÉS - 
DNI 46662458N 
(SIG)

Firmado digitalmente por MARIA PILAR EDO 
ATARÉS - DNI 46662458N (SIG) 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=Ajuntament de Folgueroles, 
2.5.4.97=VATES-P0808200J, ou=Treballador 
públic de nivell alt de signatura, sn=EDO 
ATARÉS - DNI 46662458N, 
givenName=MARIA PILAR, 
serialNumber=IDCES-46662458N, cn=MARIA 
PILAR EDO ATARÉS - DNI 46662458N (SIG) 
Fecha: 2019.12.03 20:28:26 +01'00'
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Pàg. 1 de 2

 V
 A

 L
 I 

D
 A

 T

Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació

V 4.91
Ajuntament de Folgueroles
Tramesa genèrica

Núm Exp.:

Tramesa genèrica

On va adreçada

Departament de Territori i Sostenibilitat

Motiu
Assumpte
Sol·licitud Estudi d’Identificació de Riscos Geològics

Exposo
Adjuntem sol·licitud d'estudi d'identificació de riscos geològics

Sol·licito
Que s'aprovi la realització de l'estudi sol·licitat.

Interadministratiu

Presencial

Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb) Veure els Adjunts

Adjunteu els documents que considereu oportuns

Sol·licitud estudi riscos geològics

9. SOL ESTUDI IDENTIFICACIO RISCOS GEOLOGICS SIGNAT.pdf

Adjunta Elimina Mostra

Informe ICGC

INFORME ICGC.pdf

Adjunta Elimina Mostra

Adjunta Elimina

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que: 

Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Signatura

EnviaModifica Imprimeix

MARIA PILAR 
EDO ATARÉS - 
DNI 46662458N 
(SIG)

Firmado digitalmente por 
MARIA PILAR EDO 
ATARÉS - DNI 
46662458N (SIG) 
Fecha: 2020.04.22 
13:56:44 +02'00'
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1.  La plana de Vic. Conques hidrogràfiques
 DIN A3. Escala 1:100.000

2.  Les conques hidrogràfiques a Folgueroles
 DIN A3. Escala 1:25.000

3.  Hipsometria
 DIN A3. Escala 1:25.000

4a.  Pendents > 6%
 DIN A3. Escala 1:25.000

4b.  Pendents > 20%
 DIN A3. Escala 1:25.000

5.  Unitats geològiques
 DIN A3. Escala 1:25.000

6.  Classificació segons litologia i edat
 DIN A3. Escala 1:25.000

7.  Cobertes del sòl 2009
 DIN A3. Escala 1:25.000

8.  Cobertes del sòl 1956
 DIN A3. Escala 1:25.000

9.  Mapa de cultius
 DIN A3. Escala 1:25.000

10.  Hàbitats 2013
 DIN A3. Escala 1:25.000

11.  Hàbitats d’interès comunitari
 DIN A3. Escala 1:25.000

12.  Sistema d’espais oberts del PTPCC
 DIN A3. Escala 1:25.000

13.  Xarxa Natura 200 i PEIN
 DIN A3. Escala 1:25.000

14.  Hidrologia superficial
 DIN A3. Escala 1:25.000

15.  Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic
 DIN A3. Escala 1:100.000

16.  Formacions hidrogeològiques
 DIN A3. Escala 1:100.000

Índex Atles d’Informació Urbanística

17.  Qualificació energètica habitatges
 DIN A3. Escala 1:5.000

18.  Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya
 DIN A3. Escala 1:25.000

19.  Mapa de perill bàsic d’incendi forestal
 DIN A3. Escala 1:25.000

20.  Inundabilitat
 DIN A3. Escala 1:25.000

21.  Risc per transport viari de mercaderies perilloses
 DIN A3. Escala 1:25.000

22.  Unitats de paisatge
 DIN A3. Escala 1:100.000

23.  Pla especial de protecció i millora de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
 DIN A3. Escala 1:50.000

24.  Exposició visual miradors Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals
 DIN A3. Escala 1:25.000

25.  Exposició visual miradors Sant Marc i Sant Jordi de Puigsesllosses
 DIN A3. Escala 1:25.000

26.  Exposició visual N141d
 DIN A3. Escala 1:25.000

27.  Sensibilitat ambiental. Medi físic
 DIN A3. Escala 1:25.000

28.  Sensibilitat ambiental. Medi natural
 DIN A3. Escala 1:25.000

29.  Sensibilitat ambiental. Medi territorial
 DIN A3. Escala 1:25.000

30.  Sensibilitat ambiental. Medi cultural
 DIN A3. Escala 1:25.000

31.  Sensibilitat ambiental. Global
 DIN A3. Escala 1:25.000

32.  Sensibilitat ambiental. Global. Aptitud per acollir nous creixements
 DIN A3. Escala 1:25.000
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