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En aquest capítol s’estimen les demandes 
de recursos naturals que implicaria el 
desenvolupament del POUM. 
Són dades estimatives i serveixen 
per a poder preveure la demanda 
del desenvolupament del POUM als 
organismes competents. 
Tenint en compte les ràtios contemplades 
a la Memòria del POUM (0,814 llars per 
a cada habitatge i 2,86 persones cada 
llar), a efectes de càlcul obtenim una 
ràtio de 2,328 persones/habitatge.
Per als càlculs que a continuació es 
mostren, no s’ha tingut en compte 
l’Àrea d’Interès Territorial a tocar del 
polígon industrial de Malloles, degut 
a que es desplega mitjançant un Pla 
director urbanístic i no és un sector 
de sòl urbanitzable. El PDU defi nirà 
els paràmetres urbanístics associats 
a l’àmbit, i haurà d’incorporar  el 
corresponent anàlisi ambiental, tot 
mostrant els impactes ambientals i les 
mesures correctores que s’hi estableixin. 

8. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS
PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DE
L’ORDENACIÓ PROPOSADA

8.1. CICLE DE L’AIGUA

Consum d’aigua potable

D’acord amb l’Estudi de volums d’aigua 
subministrats i captats a Catalunya, 
elaborat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) l’any 2018, per a ús 
domèstic, a la comarca d’Osona, el 
volum facturat d’aigua és de 128 litres per 
persona i dia, un dels consums domèstics 
més baixos de Catalunya (veure taula 4.2 
del citat article), així doncs, a efectes de 
càlcul prenem la mitjana de Catalunya, 
142 litres per persona i dia, a fi  de tenir en 
compte un escenari menys desfavorable.
Pel que fa a les activitats en sòl no 
urbanitzable, com són l’activitat 
ramadera i agrària, el POUM no genera 
una nova demanda, ans manté 
l’activitat que ja s’hi du a terme, per tant, 
a efectes de càlcul, no es consideren ja 
que no suposa un augment de demanda 

Superfície

Superfície Consum total Superfície Consum total Superfície Consum total Nombre Consum total Superfície Consum total

(m ) (m² sòl) (litres/dia) (m² sòl) (litres/dia) (m² sòl) (litres/dia) (Nombre
d'habitatges) (litres/dia) (m² sòl) (litres/dia)

PAU 01 Passatge del Noguer 1.842 884 584,46 14 4.628,06

PAU 02 El Molí 5.870 2.517 4.160,30 1.358 897,84 34 11.239,58

PAU 03 La Rambla 10.750 1.882 3.110,72 1.882 3.110,72 2.160 1.428,09 24 7.933,82

PAU 04 El Padró 23.527 12.074 19.956,87 897 593,05 9 2.975,18

TOTAL PAU 41.989 27.227,89 3.110,72 3.503,44 26.776,66

SUD 01 La Codina 25.711 7.100 11.735,45 3.606 2.384,11 15.005 74.404,39

SUD 02 Escoles 46.051 3.095 5.115,66 6.655 10.999,92 9.620 6.360,28 139 45.950,06

SUD 03 Les Codinoies 22.085 2.747 4.540,46 3.031 5.009,88 5.461 3.610,55 110 36.363,36

SUD 04 Carretera Vilanova 47.018 8.841 14.613,11 7.886 13.034,61 11.745 7.765,23 120 39.669,12

TOTAL SUD 140.865 36.004,69 29.044,41 20.120,18 121.982,54 74.404,39

TOTAL PAU i SUD 182.854 63.232,58 32.155,13 23.623,62 148.759,20 74.404,39

IndustrialVialitatEspais lliures HabitatgesEquipaments

Número Nom

Consum d’aigua 
potable proposta 
POUM aprovació 
inicial
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respecte la situació actual. 
D’altra banda, s’ha pogut extreure de 
diversos estudis de l’INCASÒL i de l’ACA 
les següents estimacions:
 - Ús industrial: 150 habitatges 

equivalents/hectàrea
 - Espais lliures: 50 habitatges 

equivalents/hectàrea
 - Equipaments: 50 habitatges 

equivalents/hectàrea
 - Vialitat: 20 habitatges equivalents/

hectàrea
El consum anual total, d’acord amb les 
estimacions establertes, és de 124.894 
m3/any, que tot tenint en compte unes 
pèrdues del 10%, podem estimar un 
consum anual total de 137.383 m3/any, en 
un escenari màxim de desenvolupament 
del Pla.
D’altra banda, el consum anual total del 
POUM vigent de 2007, és de 1.269.874 
m3/any, tot incloent un 10% de pèrdues. 
La xifra total és desproporcionada 
ja que es té en compte el sector de 
sòl urbanitzable SUND 01 Pla de Sant 
Francesc, si no el computem (per tal 
de comparar el POUM vigent amb la 
nova proposta de POUM per aprovació 
inicial), veiem com amb el POUM vigent 
s’estima un consum anual de 452.393 m3/
any, és a dir, tres vegades superior del 
que es proposa amb el nou POUM. 

Cal destacar com les noves edifi cacions 
han de complir amb el Codi tècnic 
de l’edifi cació i amb el Decret 
d’ecoefi ciència en habitatges, on es 
preveuen mesures d’estalvi i efi ciència 
en el consum d’aigua potable. 
La documentació relativa a les consultes, 
i en el seu cas el certifi cat de sufi ciència, 
o la necessitat de noves infraestructures 
es presentarà en un apèndix en 
els respectius documents d’obres 
d’urbanització dels diferents plans que 
despleguin el POUM de Folgueroles.
Caldrà que l’empresa gestora del servei 
d’aigua, garanteixi aquest recurs pel 
desenvolupament previst al POUM. 

Generació d’aigües residuals

Es poden estimar les mateixes previsions 
quant als cabals relacionats amb els 
consums d’aigua potable, poden ser 
realitzades per a les aigües residuals, 
de clavegueram o sanejament, tot 
tenint en compte que els nous àmbits 
de planejament disposaran de xarxes 
separatives que derivaran les pluvials 
fora del sistema de depuració.
En aquest aspecte, es considera que 
l’estimació per al espais lliures està 
destinada al reg de les mateixes, és a dir, 
no té com a destinació fi nal el sistema de 

Superfície

Superfície Consum total Superfície Consum total Superfície Consum total Nombre Consum total Superfície Consum total

(m ) (m² sòl) (litres/dia) (m² sòl) (litres/dia) (m² sòl) (litres/dia) (Nombre
d'habitatges) (litres/dia) (m² sòl) (litres/dia)

PAU 01 C. Padró 23.954 11.700 19.338,70 1.135 1.876,02 1.854 1.225,78 9 2.975,18

PAU 02 Passaban 15.454 1.000 1.652,88 2.048 3.385,10 8 2.644,61

PAU 03 C. Vilanova 1.748 360 238,01 12 3.966,91

PAU 04 C. de la Damunt 1.259 371 245,29 0 0,00

PAU 05 Virolai 923 305 201,65 7 2.314,03

PAU 06 Bellmunt 917 318 210,25 9 2.975,18

PAU 07 Torrent nord 3.754 965 638,01 9 2.975,18

PMU 01 Torrent de Folgueroles 6.884 2.176 3.596,67 2.278 1.506,10 34 11.239,58

PMU 02 La Rambla 10.860 2.860 4.727,24 3.800 2.512,38 50 50,00

TOTAL PAU + PMU 65.753 29.315,48 5.261,12 6.777,47 29.140,69

SUD 01 Ricardera 48.600 5.826 9.629,68 4.900 8.099,11 13.326 8.810,51 177 58.511,95

SUD 02 Escoles II 104.200 10.840 17.917,22 18.680 30.875,80 25.722 17.006,15 459 151.734,38

SUD 03 + 
04

Les Codinoies + La Damunt 125.000 15.724 25.989,89 13.115 21.677,52 32.991 21.812,07 553 182.808,53

SUND 01 Pla Sant Francesc 581.100 77.474 128.054,67 77.474 128.054,67 77.474 51.221,87 348.631 1.728.736

SUND 02 La Codina 73.000 19.339 31.965,05 19.339 12.786,02 270 89.255,52

SUND 03 La Fàbrica 104.800 13.979 23.106,16 13.979 23.106,16 13.979 9.242,46 62.906 311.928

TOTAL SUD  + SUND 1.036.700 236.662,66 211.813,27 120.879,08 482.310,38 2.040.663,83

TOTAL 1.102.453 265.978,14 217.074,38 127.656,55 511.451,07 2.040.663,83

Industrial

Número Nom

Espais lliures Equipaments Vialitat Habitatges

Consum d’aigua 
potable proposta 
POUM 2007
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Superfície Consum total Nombre Consum total Superfície Consum total

(m² sòl) (kW/m²) (Nombre
d'habitatges) (kW/unitat) (m² sòl) (kW/m²)

PAU 01 Passatge del Noguer 14 104,65

PAU 02 El Molí 34 254,15

PAU 03 La Rambla 1.882 188,20 24 179,40

PAU 04 El Padró 9 67,28

TOTAL PAU 188,20 605,48

SUD 01 La Codina 22.105 1.105,25

SUD 02 Escoles 6.655 665,50 139 1.039,03

SUD 03 Les Codinoies 3.031 303,10 110 822,25

SUD 04 Carretera Vilanova 7.886 788,60 120 897,00

TOTAL SUD 1.757,20 2.758,28 1.105,25

TOTAL PAU i SUD 1.945,40 3.363,75 1.105,25

Industrial

Número Nom

Equipaments Habitatges

sanejament.
D’acord amb les estimacions establertes, 
el desenvolupament del POUM implicarà 
una generació d’aigües residuals de 
114.664 m3/any, que tot tenint en compte 
unes pèrdues del 10%, podem estimar un 
consum anual total de 126.131 m3/any, en 
un escenari màxim de desenvolupament 
del Pla.
D’altra banda, la producció anual total 
d’aigües residuals del POUM vigent, 
és de 1.072.983 m3/any, tot incloent 
un 10% de pèrdues. La xifra total és 
desproporcionada ja que es té en 
compte el sector de sòl urbanitzable 
SUND 01 Pla de Sant Francesc, si no 
el computem (per tal de comparar el 
POUM vigent amb la nova proposta de 
POUM per aprovació inicial), veiem com 
amb el POUM vigent s’estima un consum 
anual de 378.895 m3/any, és a dir, gairebé 
tres vegades superior del que es proposa 
amb el nou POUM. 
Caldrà que l’empresa gestora de la 
infraestructura garanteixi la sufi ciència 
d’aquesta pel volum d’aigües residuals 
que s’estima amb el desenvolupament 
del POUM. 
En aquest sentit, es fa esment de 
l’informe emès pel Consell Comarcal 
d’Osona amb motiu de l’Avanç de 
POUM (número de registre d’entrada 
2756 amb data 27.11.2019), on el 
document quantifi ca quants habitatges 
i quina superfície de sòl industrial s’hauria 
de connectar a l’EDAR de Folgueroles, 
concloent que l’increment de cabal a 
l’EDAR de Folgueroles serà d’entre 158 

i 346 m3 al dia, mentre que a l’EDAR de 
VIC de 1.098 m3 al dia. Es conclou que 
tant l’EDAR de Folgueroles com la de Vic 
podran absorbir l’increment proposar en 
l’Avanç del POUM de Folgueroles. 
Per tant, tot tenint en compte un consum 
diari màxim de 345 m3/dia, es conclou 
que tant l’EDAR de Folgueroles com la de 
Vic podran absorbir aquest increment.

8.2. CONSUM ENERGÈTIC

Una aproximació al consum elèctric és 
força complicat degut a la diferència 
d’hàbits que té cada habitant, i això es 
refl exa en les diferents estimacions a les 
que hem pogut tenir accés, com per 
exemple, el Real Decreto 842/2002, de 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a la Baixa Tensió, 
preveu a les seves instruccions tècniques 
dos graus d’electrifi cació:
 - Habitatge de fi ns a 160 m2: reserva 

de potència de 5,75 kW (grau 
d’electrifi cació normal)

 - Habitatge de més de 160 m2: 
reserva de potència de 9,2 kW (grau 
d’electrifi cació elevat)

A més a més, per a un habitatge amb 
calefacció o climatització elèctrica, es 
preveu independentment de la seva 
superfície, un grau d’electrifi cació elevat, 
és a dir, de 9,2 kW. Per aquest motiu, en 
aquest EAE s’ha agafat un valor mitjà de 
7,475 kW per habitatge.

Estimació del 
consum energètic 
pels creixements 
previstos a la 
proposta del POUM 
per aprovació inicial
Elaboració pròpia
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fonts, com altres estudis ambientals 
estratègics com el de les Àrees 
residencials estratègiques de l’INCASÒL, 
s’ha pres com a referència per a la 
indústria un consum de 0,05 kW/m2 i per 
als equipaments un consum de 0,1 kW/
m2 (s’ha de tenir en compte, que aquest 
últim variarà en funció de la destinació 
fi nal dels equipaments). 
Cal tenir en compte que a més 
d’electricitat, per als nous habitatges, 
hi haurà un consum d’altres fons 
energètiques com són, per exemple, els 
gasos liquats o altres combustibles fòssils, 
el consum dels quals no es pot preveure 
en aquest POUM, ja que és en el projecte 
d’edifi cació on s’estableixen les tipologies 
dels mateixos segons el tipus d’habitatge. 
Tenint en compte els habitatges, el 
sòl destinat a activitat econòmica o 
industrial i el sòl destinat a equipaments, 
en  les fi gures de planejament establertes 
en aquest POUM, es pot estimar que la 
demanda energètica, expressada en 
termes de potència instal·lada és de 
6.414,40 kW. 
Caldrà garantir aquest subministrament 
d’energia en els nous sectors de 
desenvolupament a través de la 
infraestructura actual. Si fossin necessàries 
noves infraestructures per garantir el 
subministrament elèctric, caldrà que 
aquestes minimitzin el seu impacte 
ambiental sobre el territori.

8.3. PRODUCCIÓ DE RESIDUS

D’acord amb les dades obtingudes de 
l’Agència de Residus de Catalunya, la 
població de Folgueroles l’any 2018 va 
generar 0,85 kg de residus/habitant/dia, 
una dada molt inferior a la mitjana de la 
comarca (1,22) i a la de Catalunya (1,43) 
per al mateix any.  
La estimació de la generació de residus 
sòlids urbans (RSU) la hem calculat amb 
la mitjana de Folgueroles i la d’Osona, 
tot establint un rang de generació de 
residus. Si partim de la ràtio de 2,328 
habitants/habitatges determinada al 
inici d’aquest capítol, s’estima que la 
generació de residus al municipi amb 
el desenvolupament del POUM pot 
augmentar entre 890 i 1.278 kg/dia, és a 
dir, entre 325 i 466 tones anualment. 

Caldrà preveure els nombre de 
contenidors necessaris de recollida 
selectiva a implantar al municipi per tal 
de garantir una correcta recollida pel 
posterior tractament.

8.4. QUALITAT DE L’AIRE

El càlcul de les emissions de gasos amb 
efecte hivernacle (GEH) ha sigut realitzat 
a partir de Eina de càlcul d’emissions 
de CO2 generades pel planejament 
urbanístic municipal general, publicada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
al novembre de 2017. 
Aquest EAE inclou un Annex on es 
desplega el procediment, les dades 
bàsiques i els càlculs de les emissions de 
CO2.  Amb l’objectiu de poder comparar 
el planejament vigent amb la proposta 
de POUM per a l’aprovació inicial, els 
càlculs prenen com a referència les 
següents alternatives:
 - 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 

Estimació generació 
de residus sòlids 
urbans pels 
creixements 
previstos al POUM
Elaboració pròpia

Consum total Consum total

Amb ràtio Folgueroles Amb ràtio Osona

(Nombre
d'habitatges) (kg/habitant/dia) (kg/habitant/dia)

PAU 01 Passatge del Noguer 14 27,70 39,76

PAU 02 El Molí 34 67,28 96,57

PAU 03 La Rambla 24 47,49 68,16

PAU 04 El Padró 9 17,81 25,56

TOTAL PAU 160,28 230,05

SUD 01 La Codina

SUD 02 Escoles 139 275,05 394,78

SUD 03 Les Codinoies 110 217,67 312,42

SUD 04 Carretera Vilanova 120 237,46 340,82

TOTAL SUD 730,18 1.048,02

TOTAL PAU i SUD 890,46 1.278,07

Amb ràtio Folgueroles Amb ràtio Osona

Consum total 890 1.278 kg/dia

Consum anual 325.018 466.496 kg/anual

325 466 tones/anual

Número Nom

Habitatges

Nombre
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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.

D’acord amb els resultats obtinguts, es 
pot comprovar com l’Alternativa 1 del 
POUM vigent, tot tenint en compte el 
sector de sòl urbanitzable del Pla de Sant 
Francesc, veiem com les emissions totals 
d’aquesta alternativa (78.708 tones CO2 
cada any) representa tres vegades i 
mitja les emissions totals de l’alternativa 
escollida per a l’aprovació inicial (21.241). 
Per tant, tot comparant el POUM de 
2007 vigent (sense computar el sector 
de sòl urbanitzable citat) i el POUM que 
es presenta per a l’aprovació inicial, 
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. És a dir, s’observa com 
aquest últim presenta el 68,77% de les 
emissions del planejament vigent, per 
tant, es redueixen les emissions totals de 
30.887  tones CO2 cada any a 21.241.

8.5. EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE 
EL MEDI

Al capítol 7 d’aquest Estudi ambiental 
estratègic es realitzen alguns apunts 

(tones CO2/any) (%) (tones CO2/any) (%) (tones CO2/any) (%)

Emissions mobilitat generada 21.666 27,53% 10.009 32,4% 6.988 32,9%

Emissions consums energètics 49.651 63,08% 18.633 60,3% 12.904 60,8%

Emissions cicle de l'aigua 194 0,25% 63 0,2% 38 0,2%

Emissions residus 7.198 9,15% 2.182 7,1% 1.310 6,2%

Total (tones CO2/any) 78.708 30.887 21.241

Alternativa 1

POUM 2007 A POUM 2007 B POUM 2020 AI

Alternativa 2 Alternativa 3

dels possibles impactes sobre el medi 
ambient, algunes mesures de protecció 
del mateix i la compatibilitat ambiental 
de les fi gures de planejament adoptades 
en la proposta de POUM per a l’aprovació 
inicial. 
En aquest apartat, però, es realitza 
una caracterització general dels 
impactes que es preveuen associats al 
desplegament del POUM, tot identifi cant-
se els vectors o objectius ambientals i 
els impactes potencials associats, amb 
la caracterització de l’impacte, la seva 
descripció, algunes mesures correctores 
per prevenir, reduir i, sempre que sigui 
possible, compensar els possibles efectes 
negatius signifi catius en el medi ambient; 
i l’avaluació dels impactes.
Per a la caracterització prèvia a la 
avaluació dels impactes que han sigut 
considerats signifi catius, es prenen 
els criteris descrits a l’Annex 6 de la 
Llei 21/2013 d’avaluació ambiental. 
Es consideren els següents criteris de 
caracterització de l’impacte:
Sentit
 - Positiu. Quan la interacció que s’ha 

establert es tradueix, després d’una 
anàlisi completa de la situació, en 
un efecte positiu sobre el vector 
ambiental considerat; quan les 
repercussions es poden qualifi car 
d’inapreciables.

 - Negatiu. Quan la modifi cació dels 
factors ambientals pot produir 
alteracions o pèrdues sobre els 
factors ambientals de manera 
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un deteriorament del valor natural, 
estètic, cultural, paisatgístic, de 
productivitat ecològica, o un 
augment dels perjudicis derivats 
de la contaminació, erosió o altres 
danys ambientals sobre l’estructura 
ecològica del territori.

 - Neutre. Quan no té cap incidència ni 
en positiu ni en negatiu. 

Immediatesa
 - Directe. Aquell que té una incidència 

immediata en algun aspecte 
ambiental.

 - Indirecte o secundari. Aquell 
que es manifesta a través d’un 
seguit de relacions causa-efecte 
encadenades, a partir de la primera 
acció causant.

Acumulació
 - Simple. Aquell que es manifesta 

individualment sobre els factors 
ambientals sense cap incidència en 
els efectes d’altres agents d’impacte. 

 - Acumulatiu. Aquell que en 
perllongar-se en el temps, agreuja 
progressivament els seus efectes 
mentre es manté la causa que el 
provoca.

 - Sinèrgic. Quan l’efecte conjunt de 
l’acció de varis agents implica un 
increment dels efectes respecte el 
que suposaria la seva actuació per 
separat. S’inclou en aquest tipus 
aquell efecte la forma d’acció del 
qual indueix en el temps a l’aparició 
d’altres nous. 

Moment
 - A curt termini. Quan l’efecte es 

manifesta dins del cicle anual.
 - A mig termini. Quan es manifesta 

abans dels cinc anys.
 - A llarg termini. Quan es pot manifestar 

després d’un període superior als cinc 
anys.

Persistència
 - Permanent. Suposarà una alteració 

del medi de durada indefi nida en el 
temps.

 - Temporal. Suposarà una alteració de 
durada limitada en el temps.

Reversibilitat
 - Reversible. L’alteració produïda 

pot ser assimilada en el seu entorn 

a mig termini, gràcies als processos 
naturals de successió ecològica i 
els mecanismes d’autodepuració o 
autogeneració del medi.

 - Irreversible. Suposaria la màxima 
difi cultat o fi ns i tot, l’impossibilitat, de 
retornar a la situació inicial. L’efecte 
no podrà ser assimilat pel medi, 
en bases als processos naturals de 
successió ecològica i autodepuració 
del mitjà.

Finalment, desprès de la caracterització 
dels impactes que s’han considerat 
signifi catius, s’avalua el grau de 
compatibilitat i la idoneïtat d’establir 
mesures preventives i correctores. La 
classifi cació de l’avaluació de l’impacte 
ambiental és la següent:
 - Compatible. Aquell en què la seva 

recuperació es preveu immediata, 
un cop fi nalitzada l’activitat que el 
motiva, i per tant no es fa precís cap 
mesura correctora o específi ca.

 - Moderat. Aquell en què la 
recuperació del medi ambient no 
precisa de pràctiques correctores o 
preventives intensives encara que 
si que precisa d’un cert temps per 
a la recuperació defi nitiva, o per a 
l’assimilació pels sistemes naturals 
afectats.

 - Sever. Aquell en què la recuperació 
pot precisar de mesures correctores 
o preventives intensives i sovint 
complexes, requerint un llarg període 
de temps per a la recuperació 
defi nitiva o si més no, per a la seva 
integració. 

 - Crític. Quan es produeix una 
pèrdua permanent de la qualitat 
de les condicions ambientals, 
sense possibilitat de recuperació, 
inclòs amb l’adopció de mesures 
correctores o preventives. 
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Ocupació del sòl

El creixement del POUM (18,3 ha), és inferior al màxim admissible pel PTPCC (22,64 ha).

El creixement previst en el POUM per a l'aprovació inicial (18,3 ha) és molt inferior que la del POUM que substitueix (103,67
ha).

Totes les figures de planejament establertes responen a la consecució de la millora de la mobilitat i de la xarxa d'espais 
lliures i equipaments. 

Els  nous creixements s'ajusten als perímetres dels límits físics del sòl urbà existent, sense dispersió dels creixements.

El creixement del nou POUM és coherent amb les projeccions demogràfiques establertes.

Es possibilita un creixement sostingut de l'activitat econòmica en contigüitat amb l'existent.

Pel que fa a l'activitat autoritzada, que inclou els terrenys en que en l'actualitat es duu a terme degudament autoritzada 
l'activitat extractiva, d'acord amb l'article sobre "Zona Activitat Autoritzada (Clau N4)" del nou POUM, un cop 
completada la restauració, la zona passarà a ser qualificada de N2 Agrícola de valor. 

Caracterització de l'impacte Negatiu, directe, sinèrgic, mig termini, permanent i irreversible

Mesures correctores No alterar la qualitat dels espais que limiten amb el sòl no urbanitzable i espais de sensibilitat ambiental, en especial el 
SUD 04 (carretera Vilanova). 

Al capítol sobre la protecció del Medi Ambient i mesures de foment de la sostenibilitat de les Normes urbanístiques del 
nou POUM de Folgueroles es determinen tot un seguit de condicions de protecció ambiental en sòl urbanitzable i no 
urbanitzable.

S'hauria de minimitzar l'espai impermeabilitzat de les parcel·les i espais lliures (sistemes) resultants de cada àmbit de 
planejament. Sempre que sigui possible s'hauria de mantenir la vegetació autòctona existent als espais lliures. 

Es suggereix prioritzar el desenvolupament dels Polígons d'actuació urbanística per satisfer la demanda residencial, i 
esglaonadament segons les necessitats, la resta de sectors en sòl urbanitzable.

Avaluació Moderat

Geomorfologia i geologia

Impermeabilització de sòls

Alteració de topografia i moviments de terra

La proposta de planejament preveu el desenvolupament de diferents figures de planejament que suposen la 
impermeabilització del sòl. No obstant, aquesta alternativa suposa una enorme reducció del sòl per a creixements 
respecte a la prevista amb el planejament vigent (POUM 2007). 

Pel que fa a la alteració de la topografia i moviments de terres, no es preveu un impacte rellevant de la topografia 
actual, ans només trobem alguns talussos en alguns límits de parcel·les amb camins o carrers existents. 

Possible impacte del moviment de terres i la compactació del sòl en els diferents àmbits de creixement, malgrat que 
aquests no presenten un relleu accidentat. 

Caracterització de l'impacte Negatiu, directe, sinèrgic, mig termini, permanent i irreversible

Mesures correctores Al capítol setè sobre la "Descripció ambiental del Pla", es proposen algunes mesures correctores per al desplegament de 
cada sector de sòl urbanitzable o Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà. 

Sempre que sigui possible, s'evitarà la impermeabilització de la mateixa fora de l'edificació, o impermeabilitzar el mínim i 
imprescindible per al bon ús de l'activitat (econòmica o residencial). 

Els àmbits objecte d'alguna figura de planejament s'hauran d'adaptar al màxim a la topografia existent.

Compliment del Decret 396/2006 pel que fa al moviment de terres. 

Tractament adequat de les terres superficials per a aprofitar-les.

Hidrosembra i/o sembra de talussos i espais de sòl un que quedin un cop finalitzades les obres d'urbanització. 

Avaluació Moderat

Usos agrícoles, ramaders i forestals, paisatge

Pèrdua de sòl agrícola, ramader i forestal

Pèrdua de les espècies potencials en els àmbits d'actuació

La majoria dels nous creixements proposats corresponen a zones d'herbassar sense valor productiu aparent, amb 
conreus herbacis de secà. 

Els àmbits objecte d'alguna figura de planejament presenten una sensibilitat ambiental baixa, on l'àmbit del sector de 
sòl urbanitzable que presenta una sensibilitat mitja (SUD 04), es destina a parc territorial.

L'alternativa del POUM per a l'aprovació inicial preveu una reducció de sòl per als creixements considerable respecte el 
planejament vigent. 

Pèrdua de paisatge agrícola. 

El POUM destaca la importància de les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals. 

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
descripció
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Mesures correctores Al capítol setè sobre la "Descripció ambiental del Pla", es proposen algunes mesures correctores per al desplegament de 
cada sector de sòl urbanitzable o Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà. 

Cal realitzar un bon tractament de la façana i espai urbanitzat que connecti amb el sòl no urbanitzable, minimitzant 
l'impacte visual i emprant un tractament adequat a l'espai lliure de transició amb el sòl no urbanitzable.

És un encert destinar els espais lliures de les diferents figures de planejament a colmatar la xarxa d'espais lliures del 
municipi, tot tenint en compte els recursos territorials existents, com el torrent de Folgueroles o l'àmbit de les alzines 
sureres.

Mantenir part de la vegetació autòctona existent als àmbits delimitats, per minimitzar les alteracions al territori.

Evitar la col·locació d'elements exteriors de colors llampants o molt cridaners, o de volums excessivament grans. Haurien 
de ser seguits els paràmetres constructius del municipi, evitant, en la mesura de lo possible, qualsevol alteració en el 
paisatge.

Les noves edificacions haurien de seguir les característiques edificatòries del municipi, adaptant-se a l'entorn natural que 
els acull. 

Avaluació Moderat

Mobilitat interna i externa

Augment de la pressió de vehicles al nucli de Folgueroles. 

Augment de la mobilitat interna i externa.

Es millora la xarxa viària interna.

La majoria dels nous creixements proposats corresponen a zones d'herbassar sense valor productiu aparent, amb 
conreus herbacis de secà. 

Caracterització de l'impacte Negatiu, directe, sinèrgic, curt termini i permanent

Mesures correctores

Es proposa l'arranjament del torrent de Folgueroles, tot transformant-lo en un passeig fluvial que travessi tot el nucli urbà i
enllaci amb el sòl no urbanitzable, connectant-lo amb els eixos o camins rurals (estructuradors del territori), a més es 
configura una xarxa d'espais lliures i equipaments que motiven i potencien el transport a peu i/o bicicleta, pel que fa a 
la mobilitat interna. Són trajectes curts i molt ben connectats, reduint en gran mesura el transport amb vehicle privat.

Es proposen tres actuacions de viari de vora (Nord, Oest i Est), amb els que es redueix l'entrada de vehicles al nucli, tot i 
que a priori el viari de vora Nord vinculat al SUD 02 pugui ser vist com a obstacle de relació entre el nucli urbà i el sòl no 
urbanitzable, en vistes a un futur, créixer pel Nord seria la opció ambientalment amb menys impacte, segons el mapa de 
sensibilitat ambiental establert, és a dir, si s'arriben a executar tots els àmbits de planejament proposats, aquest viari pot 
ajudar al creixement pel seu marge nord, tot reduint la pressió de vehicle privat pel nucli, a través de la connexió del 
viari de vora de l'Est amb el del Nord amb la N-141d.

Es proposa un aparcament lligat al SUD 04, al marge Sud de la continuació del carrer de la Rambla amb la connexió 
amb la carretera de Vilanova de Sau. Aquest aparcament és per als dies amb més afluència al municipi, tot evitant la 
entrada de vehicles al mateix. Es tracta d'una mesura encertada, però l'acabament d'aquest espai destinat a 
aparcament no hauria de ser mai impermeabilitzat, ans s'hauria de promoure el drenatge i la infiltració de l'aigua.

L'estudi d'Avaluació de la mobilitat generada que acompanya el POUM, analitza els nous desplaçaments generats i 
l'estat actual de xarxa per a vehicles privats, peatonal, ciclista i de transport públic, a més d'establir possibles accions 
correctores.

Senyalització correcta dels itineraris i recorreguts peatonals que connectin amb equipaments, espais lliures o zones 
verdes i indrets d'interès com elements patrimonials.

Avaluació Moderat

Biodiversitat i connectivitat ecològica

Afectació d'espais PEIN o ecosistemes fràgils

Pèrdua de la vegetació als àmbits de les figures de planejament. 

No s'afecta cap espai amb Hàbitats d'interès comunitari ni cap altre tipus d'Hàbitat d'interès, ans tots els que queden 
afectats són conreus herbacis de secà. 

Tots els àmbits de creixement són compatibles amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, exceptuant 
l'àmbit del sector SUD 04 "Carretera Vilanova" on una petita franja a l'Est del sector, qualificada pel PTPCC per sòl 
d'interès natural i/o connexió, així com la franja d'aparcament al Sud del sector. Aquests àmbits qualificats pel PTPCC 
són els mateixos àmbits afectats pel Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el 
qual el qualifica com a zona d'interès agrícola. 

Només queda afectada una desena d'espècies arbòries de poc port al SUD 01 La Codina. 

Caracterització de l'impacte Mínim, negatiu, indirecte o secundari, simple, a curt termini i permanent

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
descripció
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Per a noves plantacions cal optar per espècies i models de plantació propis del territori, evitar l'enjardinament 
ornamental i revegetar els espais denudats amb espècies adients a les condicions i el clima; i mantenir les espècies 
arbòries.

Només eliminar la vegetació estrictament necessària. 

Es prohibeix la plantació d'espècies exòtiques i invasores, tant en espais verds públics (sistemes) com en espais verds 
privats (zones).

Es proposa un aparcament lligat al SUD 04, al marge Sud de la continuació del carrer de la Rambla amb la connexió 
amb la carretera de Vilanova de Sau. Aquest aparcament és per als dies amb més afluència al municipi, tot evitant la 
entrada de vehicles al mateix. Es tracta d'una mesura encertada, però l'acabament d'aquest espai destinat a 
aparcament no hauria de ser mai impermeabilitzat, ans s'hauria de promoure el drenatge i la infiltració de l'aigua.

Evitar els murs de contenció de terres, sempre que sigui possible, salvant-se els desnivells amb desmunts o talussos amb 
pendents que permetin la plantació de vegetació. 

Avaluació Compatible

Connectivitat ecològica

Possible fragmentació dels eixos connectors ecològics locals mitjançant la fragmentació d'aquests.

Presència de connectors ecològics d'escala territorial. Afectació dels connector si processos d'estrangulament. Possible 
afectació de les infraestructures viàries i ferroviàries.

La qualificació en sòl no urbanitzable és totalment compatible amb la qualificació d'aquest que es fa en el Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals i al Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

Caracterització de l'impacte Negatiu, directe, permanent, mig termini i sinèrgic

Mesures correctores El POUM és coherent amb la conservació dels àmbits amb valor de connector ecològic, tot posant-los, fins i tot, en valor, 
com l'arranjament del torrent de Folgueroles i els espais lliures adjacents a través de les figures de planejament. 

A més a més, el POUM concentra els creixements en contigüitat amb el nucli existent, fet que es valora positivament. 

El POUM genera una xarxa d'equipaments i espais lliures en continuïtat amb el sòl no urbanitzable, potenciant el 
concepte d'infraestructura verda i afavorint la permeabilitat d'aquesta a través de la ciutat construïda. 

Avaluació Compatible

Riscos ambientals

Riscos geològics

Impactes potencials i 
descripció

A manca de contrastar els resultats amb l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics, a priori, no s'observen riscos 
geològics potencials als àmbits objecte de figures de planejament. 

Caracterització de l'impacte Negatiu, indirecte, curt termini i irreversible. 

Mesures correctores Donat que, a priori, no existeix risc geològic al municipi, es descarta un impacte significatiu en relació a aquest risc fruit 
del desenvolupament de les propostes del POUM. 

Avaluació Compatible (manca confirmar amb Estudi d'Identificació de Riscos Geològics)

Riscos derivats de la impugnabilitat

Impermeabilització del sòl i alteració del règim d'escorrentia. 

Figures de planejament en àmbits situats en la delimitació de zones inundables. 

A manca de contrastar els resultats amb l'Estudi d'Inundabilitat, no hi ha risc d'inundabilitat. Pel que fa al SUD 01, en tot 
cas, estaria associat a l'espai lliure plantejat en l'ordenació del sector, adjacent al torrent de Folgueroles, i si es veiés 
augmentada l'avinguda, aquest espai lliure podria assumir  aquest episodi. Pel que fa al PAU 02, manca l'estudi 
d'inundabilitat i adaptar la ordenació proposada a aquest estudi. 

Caracterització de l'impacte Negatiu, indirecte, mig termini i irreversible. 

Mesures correctores
Pel que fa a la impermeabilització de terrenys que actualment presenten cobertes naturals (i per tant, drenants), 
s'incorporen tot un seguit de prescripcions relatives a la necessitat de maximitzar la superfície permeable als àmbits 
objecte de qualsevol figura de planejament. 

Manca Estudi d'inundabilitat i comprovar viabilitat de la ordenació del PAU 2 pel que fa als episodis d'inundabilitat. 

Avaluació Moderat (manca confirmar amb Estudi d'inundabilitat)

Cicle de l'aigua

Consum i qualitat d'aigua

Augment del consum d'aigua degut a l'augment de la població. 

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i
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Augment de la pressió sobre sistemes existents de sanejament. 

Caracterització de l'impacte Notable, negatiu, indirecte o secundari, simple, mig termini i temporal

Mesures correctores El POUM vigent té un potencial de població molt superior al del POUM en tramitació, així doncs, es redueix notablement 
el consum d'aigua i la producció d'aigües residuals amb el nou POUM.

Compliment del codi tècnic de l'edificació i el Decret d'eco eficiència per noves edificacions.

Pel desenvolupament dels sectors caldrà garantir la suficiència del recurs i de la infraestructura de subministrament i 
sanejament, per part de l'empresa gestora; així com informe favorable de l'ACA. 

Caldrà garantir la qualitat de les agües de les fonts, i mantenir un radi de protecció al voltant de les mateixes.

La restauració de marges i espais fluvials ha d'evitar l'artificialització del sistema, evitant la modificació i excessiva 
intervenció sobre la morfometria de la llera, recuperant la vegetació de ribera. 

El planejament derivat del POUM haurà de preveure xarxa de clavegueram separativa i la xarxa d'aigua pluvial no 
tindrà destí final al sistema de sanejament de les aigües residuals. 

Les actuacions al clavegueram existent hauran de contemplar la possibilitat de segregar les aigües pluvials del sistema 
de sanejament d'aigües residuals. 

Aquest Estudi ambiental estratègic incorpora un càlcul aproximat de les noves necessitats d'abastament i sanejament 
associades als àmbits de creixement objecte de figures de planejament. 

Avaluació Compatible / moderat

Aigües subterrànies

Pressió sobre la capacitat de l'aqüífer.

Risc de contaminació de l'aqüífer. 

Atenuació de la infiltració i la retenció d'aigua de pluja degut a la creació de superfícies impermeables. 

Es detecta risc de contaminació de les aigües subterrànies com a conseqüència de l'activitat ramadera existent, per 
nitrats principalment. Folgueroles es troba dins de la zona vulnerable anomenada Àrea 3 (Osona). 

Caracterització de l'impacte Notable, negatiu, directe, acumulatiu, mig termini i temporal

Mesures correctores A través d'ordenança requerir que es minimitzi l'ús de pesticides. 

Es suggereix la instal·lació de paviments permeable so mixtes, per afavorir la infiltració d'aigües pluvials i reduir 
l'escorrentia superficial.

Impermeabilitzar la mínima superfície de sòl.

Als municipis amb vulnerabilitat a la contaminació per nitrats d’origen agrari els és d’obligat compliment l’aplicació del 
Codi de bones pràctiques agràries (Ordre 22 d’octubre de 1998). D’acord amb el document IMPRESS 2013, amb l’Annex 
8 sobre pressions identificades per Massa d’Aigua, les pressions principals sobre la massa d’aigua subterrània de la plana 
de Vic-Collsacabra són les dejeccions ramaderes, els abocaments industrials, els sòls contaminats, els dipòsits controlats 
de residus i els abocaments d’EDAR, el que genera una pressió total per estat químic alta.

Potenciar la implantació de bones pràctiques agràries (incentivant-les per millorar l’ús dels fertilitzants orgànics i minerals
i fomentar actituds que garanteixin una gestió més adequada, evitant les sobre fertilitzacions o les pràctiques 
incorrectes).

Implantar de forma generalitzada plans de fertilització agrària (gestionar els cultius de forma integrada, tenint en 
compte les característiques del medi, i implantar tècniques alternatives i bones pràctiques per maximitzar l’eficiència en 
l'ús dels recursos).

Realitzar estudis i actuacions de caracterització dels processos de contaminació per nitrats (desenvolupar actuacions 
per determinar l’origen i l’evolució dels nitrats en el medi i el temps i, en conseqüència, poder seleccionar les mesures 
preventives i correctores a aplicar més òptimes).

Abordar la problemàtica de la contaminació per nitrats d'origen agrari atenent la legislació sectorial vigent en aquesta 
matèria, el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació 
del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts 
agràries, especialment en la regulació del sòl  no urbanitzables i de les activitats ramaderes en particular. 

Dur a terme actuacions locals de desnitrificació in situ (avaluar l’execució de descontaminacions puntuals a fi de 
recuperar captacions per abastament afectades per nitrats).

Avaluació Moderat

Contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

Qualitat de l'aire i canvi climàtic

No es detecten canvis importants, possible pols durant les obres de construcció als àmbits objecte de figures de 
planejament.

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
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qualitat de l'aire del municipi. 

Risc d'augment de les emissions de contaminants atmosfèrics i impactes residuals associats. 

Impacte derivat de la mobilitat generada amb els Polígons d'actuació urbanística i sectors de sòl urbanitzable.

Caracterització de l'impacte Mínim, negatiu, indirecte, acumulatiu, mig termini i temporal. 

Mesures correctores Les noves indústries i activitats econòmiques compliran amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, poden incorporar mesures correctores i bones pràctiques ambientals. 

Aquest Estudi ambiental estratègic incorpora un càlcul aproximat de les emissions associades als diferents creixements. 
Aquest impacte és força menor que el generat amb el possible desplegament del POUM vigent.

S'introdueix tot un capítol anomenat "Protecció del Medi Ambient. Mesures de foment de la sostenibilitat" a la Normativa 
urbanística del POUM. 

Compliment del Codi tècnic de l'edificació i el Decret d'ecoeficiència per a noves edificacions, referent als estalvis 
energètics.

Aplicar mesures d'estalvi i eficiència energètica i de consum d'aigua, cií com la minimització de residus.

Potenciar el transport públic en desplaçaments externs i la mobilitat a peu i bicicleta en els desplaçaments interns (bona 
xarxa d'espais lliures i equipaments, que el POUM desenvolupa a través de les diferents figures de planejament 
plantejades).

Aplicar les actuacions del PAES de Folgueroles.

Avaluació Compatible, moderat

Contaminació acústica i zones sensibles de contaminació lluminosa

Augment dels nivells sonors i lumínics en les zones de desenvolupament residencial i industrial

Augment dels nivells sonors i lumínics degut a la mobilitat generada.

Augment del nivell sonor en la fase d'edificació i urbanització dels diferents àmbits objecte de figura de planejament.

Impacte sobre les zones més sensibles pel seu valor ambiental. 

Caracterització de l'impacte Notable, negatiu, directe, simple, a curt termini i temporal

Mesures correctores El POUM per a aprovació inicial redueix els nivells sonors i lumínics del POUM vigent.

No queda afectada cap zona E2 del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya. 

Avaluació Compatible

Residus i materials

Residus i materials

Generació de residus en fase de construcció i urbanització.

Augment de la generació de residus degut a l'augment de la població i de l'activitat econòmica. 

Caracterització de l'impacte Mínim, negatiu, simple

Mesures correctores Es faran les reserves necessàries per ubicar els contenidors de recollida selectiva, a més dels contenidors de rebuig. Es 
concretarà la ubicació d'aquestes reserves en el planejament derivat.

Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu 
tractament, d’acord amb la  normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 
21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats potencialment contaminants del 
sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decret 9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar en el desenvolupament de les 
actuacions d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 
de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut d’amiant, caldrà 
donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments 
de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Impactes potencials i 
descripció

Impactes potencials i 
descripció

descripció
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S'adoptaran els criteris establerts a la normativa vigent reguladora de residus. 

Avaluació Compatible

Planejament urbanístic

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals i Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Incompatibilitats amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals.

Tots els àmbits de creixement són compatibles amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, exceptuant 
l'àmbit del sector SUD 04 "Carretera Vilanova" on una petita franja a l'Est del sector, qualificada pel PTPCC per sòl 
d'interès natural i/o connexió, així com la franja d'aparcament al Sud del sector. Aquests àmbits qualificats pel PTPCC 
són els mateixos àmbits afectats pel Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el 
qual el qualifica com a zona d'interès agrícola. 

Incompatibilitats amb el Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Caracterització de l'impacte Negatiu, directe, curt termini i irreversible

Mesures correctores El POUM recull la classificació establerta al PTPC i al PEPMEN de les Guilleries-Savassona. 

Impactes potencials i 
descripció
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En aquest apartat es realitza una 
justifi cació del compliment dels objectius 
ambientals establerts en el capítol cinquè 
d’aquest Estudi ambiental estratègic, a 
més d’una avaluació global del Pla. 

9.1. JUSTIFICACIÓ DEL 
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 
AMBIENTALS ESTABLERTS

Els treballs que s’han dut a terme en 
aquest Estudi ambiental estratègic 
tracten de comparar el perfi l ambiental 
actual al  municipi de Folgueroles 
amb el que pot resultar de l’execució 
del planejament que s’ha d’aprovar 
inicialment.
Entenem que resulta inevitable la 
transformació del medi físic, natural i 
ambiental dels àmbits objecte de fi gures 
de planejament, degut a la demanda 
d’habitatge i sòl per a desenvolupar les 
activitats econòmiques. Creiem que no 
es tracta de no fer, es tracta de canviar 
la manera de fer, minimitzant en lo 
possible els impactes ambientals del 
desplegament del Pla i projectant amb 
criteris sostenibles. 
El POUM de Folgueroles dona prioritat a 
les actuacions de reforma urbana amb 
els Polígons d’actuació urbanística, 
localitzant-los en àmbits estratègics que 
ajuden a millorar la xarxa d’espais lliures 
i equipaments, enfortint la relació del 
territori amb la del nucli urbà, reforçant 
la connexió ecològica. Els nous sectors 
de sòl urbanitzables establerts es troben 
en continuïtat amb el sòl urbà vigent, per 
tant no suposa una dispersió en el territori, 
ans concentra l’activitat i la residència 
tot enfortint les relacions del nucli urbà 
amb el territori adjacent. A més a més, 
es millora la mobilitat interna del municipi 
amb els vials de vora defi nits, disminuint 

considerablement el volum de cotxes al 
casc antic. 
Fer esment que l’ordenació que es 
proposa amb el nou POUM es troba 
en coherència amb les Bases per a les 
directrius de connectivitat ecològica 
de Catalunya, on es requereix que 
un sector no afecti a la connectivitat 
ecològica ans que la millori, a més de 
protegir els elements que la permetin 
i en canvi, es transformin aquells espais 
amb poc valor ecològic. Cal destacar 
el tractament dels límits urbans i els 
espais de vora, que haurien de facilitar 
la penetració de la natura dins del sòl 
urbà, on es potencia amb l’arranjament 
del torrent de Folgueroles, tot i que, a 
priori, els vials de vora no afavoreixen la 
connectivitat ecològica, si ens fi xem en 
la xarxa d’espais lliures i equipaments 
podem comprovar com aquests eixos 
són continus i no queden interromputs.
En aquest apartat s’avalua el grau de 
compliment dels objectius ambientals, 
on s’estableixen valors jeràrquics (1 o 2) 
en base als següents objectius:
 - Nivell 1: Que el criteri és clau, 

o prioritari. Es tracta de criteris 
estratègics pel desenvolupament 
del planejament, i per tant base 
per a la generació i discussió de les 
alternatives plantejades.

 - Nivell 2: Que el criteri és d’aplicació 
general. Són signifi catius i s’han 
de considerar en la formulació 
del planejament un cop defi nida 
la millor alternativa. També fan 
referència a aspectes de gestió, 
que tot i ser signifi catius no poden 
comportar estratègies d’ordenació 
diferenciades.

A més a més, s’inclou el nivell d’integració 
en el Pla: 0 (no compleix), 1 (compleix 
parcialment) i 2 (sí que compleix). 

9. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS
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Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

1.1. Donar compliment a les determinacions del planejament territorial de referència 1 2

1.2. Promoure la compacitat, la densitat i la complexitat 1 2

1.3. Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d'espais lliures i la continuïtat dels sistemes generals 1 2

1.4. Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo cercant la integració amb aquest 2 2

1.5. Potenciar la creació de microcentralitats o la reunió de diferents usos en àmbits fàcilment accessibles a peu 2 2

1.6. Potenciar les actuacions que garanteixin un desenvolupament gradual i ordenat 2 2

1.7. Reconsiderar àmbits i sectors del planejament vigent tenint en compte la situació territorial i demogràfica actual i les 
tendències futures en l'horitzó del Pla 1 2

1.8. Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la connectivitat 1 2

B. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI  NATURAL

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

2.1 Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com elements de coherència en el disseny dels espais 
lliures. Preveure la connectivitat dels espais lliures exteriors amb els espais lliures interiors 1 1

2.2. Qualificar com a espais lliures els indrets de major valor, envoltants de connectors ecològics. Garantir la funcionalitat 
del SNU. 1 2

2.3. Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més significatius 2 2

2.4. Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor introduint mesures per a la seva preservació, i 
en especial dels espais fluvials i de la vegetació de ribera 1 2

2.5. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària, utilitzar a la jardineria d'espais públics espècies adaptades 
bioclimàticament 2 2

2.6. Condicionar el planejament a l'estudi de la sensibilitat ambiental 1 2

C. PAISATGE

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

3.1. Donar compliment a les determinacions contingudes en el Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals 1 2

3.2. Preservar i millorar els valors paisatgístics existents d'interès, el patrimoni cultural i els valors identitaris 2 2

3.3. Establir l'ordenació a partir d'estratègies d'integració paisatgística, atenent a la singularitat i la fragilitat de l'àmbit 1 2

3.4. Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants i bicicletes, el tractament de la vegetació 1 2

3.5. Tenir cura de la qualitat paisatgística de l'edificació. Ordenar els volums de les edificacions en relació a les 
característiques del terreny i del paisatge, tot establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva 
percepció visual

1 2

D. CICLE DE L'AIGUA

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

4.1. Protegir els cursos d'aigua que travessin o delimitin els nuclis i les seves ribes 1 2

4.2. Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a l'abastament 2 2

Objectiu 1. Garantir una ordenació urbanística eficient, quant a la funcionalitat, consums de recursos i adaptades a les característiques ambientals del 
sector i del seu entorn

Objectiu 2. Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que respongui a criteris de biodiversitat, físicament continu i connectat a 
les xarxes territorials i urbanes, i fomentar la naturalització

Objectiu 3. Preservar i millorar la qualitat del paisatge

Objectiu 4. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials i compatibilitzar el planejament amb el cicle de l'aigua
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de la demanda generada per als diferents usos 2 2

4.4. Ajudar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües i al seu destí i ús, i en conseqüència preveure xarxes 
diferenciades per a les diferents qualitats i usos. Els sistemes separatius s'adoptaran també per a les d'aigües pluvials i 
residuals generades al propi sector.

2 2

4.5. Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, i la capacitat d'aquest per atendre la 
demanda del POUM 2 2

4.6. Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública 2 2

E. RISCOS

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

5.1. Adaptar l'ordenació a les formes del relleu, evitant pendents superiors al 20%, considerar les orientacions i l'estructura
geomorfològica del municipi 1 2

5.2. Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació dels usos i a l'ordenació, evitant l'afectació a béns i persones 1 1

5.3. Condicionar el planejament a l'estudi del mapa de riscos 1 1

F. AMBIENT ATMOSFÈRIC

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

6.1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació 2 2

6.2. Adaptar l'ordenació als nivells màxims de contaminació lluminosa derivats del Mapa de protecció vers la 
contaminació lluminosa a Catalunya 2 2

6.3. Implementació en les instal·lacions d'enllumenat exterior de criteris tècnics fonamentals en les disposicions de la 
legislació sectorial 2 2

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

7.1. Ordenació de la vialitat per tal d'afavorir l'ús del transport públic 2 2

7.2. Avaluació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle 1 2

7.3. Preservar i reconèixer la vialitat rural bàsica 2 2

7.4. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle derivades del 
planejament 2 2

7.5. Millorar l'eficiència energètica de les edificacions i els sistemes urbans 2 2

7.6. Incorporar criteris ambientals i d'ecoeficiència en les edificacions tenint en compte les condicions d'emplaçament i 
d'orientació, la configuració arquitectònica, els materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes, la 
introducció d'energies renovables, etc. 

2 2

7.7. Preveure assignació d'usos que afavoreixi el transport públic 2 2

G. RESIDUS

Nivell de 
jerarquia

Nivell
d'integració

8.1. Ordenar el desenvolupament de l'activitat constructiva amb l'objectiu de minimitzar els impactes associats als 
materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge 2 2

8.3. Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un baix poder contaminant en la 
seva producció 2 2

8.3. Implantar els equipaments i els sistemes adients per a la valorització i reutilització dels residus, i en darrer terme 
assegurar la recollida selectiva, tant en l'espai urbà com en el sòl no urbanitzable 2 2

Objectiu 7. Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic

Objectiu 8. Garantir una correcta gestió dels materials i residus

Objectiu 5. Prevenir riscos naturals i antròpics

Objectiu 6. Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica
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Amb els quadres anteriors es demostra 
que amb les estratègies i mesures 
proposades al nou POUM, es compleixen 
satisfactòriament gairebé la totalitat 
d’objectius ambientals establerts al 
Document inicial estratègic, i que han 
anat evolucionant un cop consultats 
els òrgans ambientals i urbanístics 
competents a partir del procés 
d’avaluació ambiental estratègica del 
Pla. 
Els pocs objectius que no s’han puntuat 
amb un nivell d’integració parcial han 
sigut:
 - 2.1. Introduir criteris de biodiversitat, 

i una concepció reticular com 
elements de coherència en el 
disseny dels espais lliures. Preveure 

la connectivitat dels espais exteriors 
amb els espais lliures interiors. 
S’ha valorat parcialment degut a que 
els vials de vora no són l’alternativa 
més òptima per a la connectivitat dels 
espais lliures. Així mateix, destacar la 
pèrdua de connectivitat ecològica 
del bosc d’alzines sureres a tocar del 
camp de futbol. S’ha de preveure 
una secció mínima per al vial de vora 
est, que s’inclou al SUD 04. 
Tot i l’aspecte mencionat, es valora 
molt positivament l’arranjament del 
torrent de Folgueroles. 
Destacar la necessitat d’evitar la 
impermeabilització de l’aparcament 
vinculat al SUD 04.

Mapa d’aptitud 
per acollir nous 
creixements a 
partir del mapa 
de sensibilitat 
ambiental 
superposat a la 
proposta del POUM 
per a aprovació 
inicial
Elaboració pròpia

SUD 02

SUD 04

SUD 01

SUD 03

SUD 04

PAU 04

PAU 03

PAU 02

PAU 01

Polígon

Sector

Molt alt

Mitjà

Baix

Molt baix

Terme
municipal de
Folgueroles

Figures de
planejament

d'actuació 
urbanística

de sòl
urbanitzable

Aptitud per
acollir nous
creixements
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relació a la delimitació dels usos i a 
l’ordenació, evitant l’afectació a 
béns i persones. 
Manca l’estudi d’inundabilitat 
associat al torrent de Folgueroles al 
seu pas pel nucli, a priori no queda 
afectat cap àmbit o sector de 
planejament, ja que el SUD 01 planteja 
un gran espai lliure a tocar del torrent, 
espai que assumiria els possibles 
episodis d’inundació, tot i que amb 
la taca de risc d’inundabilitat per 
geomorfologia de l’ACA, tot el 
sector queda fora. D’altra banda, 
pel que fa al PAU 02, tot i que la taca 
d’inundabilitat per geomorfologia 
queda fora de l’àmbit, manca 
l’estudi detallat d’inundabilitat 
per acabar d’ajustar la ordenació 
d’aquest sector en el cas que així fos 
necessari, per tant, l’aprovació del 
PAU 02 quedaria condicionada a 
l’estudi d’inundabilitat.

 - 5.3. Condicionar el planejament 
a l’estudi del mapa de riscos. 
Manquen els estudis d’inundabilitat i 
riscos geològics, tot i que a priori no 
s’observen riscos associats als àmbits, 
per a l’aprovació provisional caldrà 
incorporar-los i comprovar a través 
del mapa de riscos la viabilitat dels 
àmbits de creixement.

9.2. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA

En la redacció del POUM s’han tingut 
en consideració les determinacions 
establertes al Pla territorial parcial de 
les Comarques Centrals i al Pla especial 
de protecció i millora de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona, i així queda 
constància tant a la documentació 
gràfi ca com a la normativa urbanística.
Compleix gairebé tots els objectius 
ambientals establerts en el Document 
inicial estratègic i que són els que 
regeixen la integració i la maduració dels 
aspectes ambientals dins del POUM. 
És important preveure les mesures 
ambientals preventives, correctores i 
compensatòries defi nides en el capítol 
setè d’aquest Estudi ambiental estratègic, 
on s’avaluen tots els àmbits objecte 
d’alguna fi gura de planejament, així com 
les mesures correctores identifi cades en 

el capítol vuitè. A més, la normativa del 
POUM inclou un capítol específi c sobre la 
protecció del Medi Ambient i mesures de 
foment de la sostenibilitat. 
El POUM per a l’aprovació inicial millora, 
pel que fa al vector ambiental, el POUM 
vigent, reduint considerablement el sòl 
objecte de transformació urbanística 
i ajustant la ordenació dels àmbits de 
planejament a criteris de generació de 
xarxes d’espais lliures i equipaments, tot 
connectant-les amb els camins i recursos 
territorials, fomentant la infraestructura 
verda. 
Cal destacar, com és lògic, que qualsevol 
desenvolupament urbà implica l’impacte 
ambiental, si bé aquest impacte es 
considera moderat i compatible ja que 
es tracta d’una proposta en la que 
s’han tingut en compte els principals 
requeriments ambientals detectats. 
Es fomenta la compacitat i la continuïtat 
dels assentaments urbans, evitant la 
dispersió dels desplaçaments i reduint les 
distàncies recorregudes. 
Els espais lliures es converteixen en 
l’element estructural del model de ciutat 
i territori establert, on es valora molt 
positivament l’arranjament del torrent 
de Folgueroles. A més s’incorporen a la 
infraestructura verda no només els sòls 
amb valors naturals, ans també els espais 
amb valor agrari, cultural i paisatgístic, 
preservant els espais amb aquests valors 
al municipi. A més a més, es preserven 
marges i cursos d’aigua (torrent de 
Folgueroles) i masses boscoses de gran 
interès (alzines sureres), cal destacar 
la importància d’e preservar els peus 
arboris o petites masses forestals entre 
conreus. Destacar el sistema d’espais 
lliures territorial vinculat als Horts de la 
Sala. 
Així doncs, es considera que si es 
compleixen les mesures correctores 
establertes en la Normativa del POUM 
de Folgueroles i les defi nides al capítol 
vuitè d’aquest EAE, a priori, es podran 
minimitzar els efectes negatius sobre el 
Medi Ambient. 
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D’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, 
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes, el seguiment dels 
Plans ha de ser:
Article 29. Seguiment
1. El promotor del pla o programa és el 
responsable de dur a terme el seguiment 
dels efectes sobre el medi ambient que 
comporta l’aplicació o l’execució dels 
plans i programes. En els supòsits de 
plans i programes de promoció privada, 
el responsable d’aquest seguiment és 
l’òrgan responsable de la tramitació del 
procediment d’elaboració i d’aprovació 
del pla o programa.
2. L’òrgan ambiental corresponent 
participa en el seguiment ambiental dels 
plans i programes. A aquests efectes, en 
els supòsits en què la legislació sectorial 
que regula el pla o programa estableixi 
un òrgan específi c de seguiment, aquest 
és l’encarregat de donar compte a 
l’òrgan ambiental dels informes de 
seguiment, amb la periodicitat que 
estableixi la memòria ambiental. 
En la resta de supòsits, atenent la 
transcendència del pla o programa, 
l’òrgan ambiental pot determinar, en 
la resolució a què fa referència l’article 
25, la necessitat de designar un director 
o directora ambiental de seguiment del 
pla o programa o una comissió mixta de 
seguiment.
L’Ajuntament de Folgueroles, com a 
promotor del Pla, emetrà els informes de 
seguiment a l’òrgan ambiental, amb la 
periodicitat que determini aquest en la 
resolució de l’avaluació ambiental.
El Programa de vigilància ambiental (PVA) 
ha de ser una eina per a reduir i minimitzar 
les repercussions ambientals que poden 
derivar-se del desenvolupament del 
POUM de Folgueroles. La vigilància 
ambiental hauria de donar la garantia 
que el desplegament del Pla no suposa 
impactes no previstos, i no degradarà 
el Medi Ambient del municipi. En tot 

10. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA 
AMBIENTAL

cas, si apareixen impactes ambientals 
no previstos caldrà aplicar les mesures 
correctores necessàries.
Una segona eina per verifi car que es 
compleixen els objectius i criteris fi xats 
en aquest Estudi ambiental estratègic, i 
en general en el POUM de Folgueroles, 
és a partir de tot un seguit d’indicadors 
bàsics, establerts al Document d’abast 
emès per l’Ofi cina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona i 
que es troben defi nits en el document 
Indicadors per a l’avaluació ambiental 
dels Plans d’ordenació urbanística 
municipal, de juliol de 2011.
Els indicadors són paràmetres que 
permeten conèixer de forma ràpida i 
precisa l’estat d’una mesura o situació 
en un lloc i moment determinat. Per a 
cada un dels indicadors es defi neix la 
interpretació dels valors a obtenir. 
El contingut mínim dels informes de 
seguiment ambiental a presentar davant 
l’òrgan ambiental (OTAA Barcelona) 
serà:
 - Descripció, si n’hi han, dels canvis 

dels vectors ambientals rellevants 
descrits en aquest EAE.

 - Resum de l’estat de desenvolupament 
del POUM, en concret l’estat 
de tramitació del planejament 
derivat, projectes d’urbanització i 
modifi cacions puntuals del POUM. 
També les possibles repercussions 
ambientals signifi catives en els 
vectors ambientals que aquests 
puguin ocasionar, tot detallant si hi 
ha incidències ambientals que no 
han sigut previstes en aquest EAE, 
per poder, si escau, detallar mesures 
correctores a aplicar.

 - Detall del compliment dels  objectius i 
criteris ambientals fi xats pel POUM en 
el planejament derivat i modifi cacions 
puntuals de POUM. 

 - Càlcul dels indicadors ambientals
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ambientals, discrepàncies o 
difi cultats en el desenvolupament del 
POUM que s’hagin pogut detectar, 
així com si escau, elaboració de 
propostes de mesures correctores 
o recomanacions ambientals per 
minimitzar les possibles repercussions 
ambientals que no han sigut previstes 
en el desenvolupament del POUM. 

 - Recull de les experiències d’èxit al 
municipi que es consideri destacar.

Indicadors ambientals

A. MODEL D'OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL

POUM 2007 Proposta POUM Aprovació 
inicial Font de les dades

Previsió de nous habitatges

i = [H x Ph] / P 4,89 1,38

Unitats: sense unitats

H: Número d'habitatges nous previstos en el període de temps de 
vigència del POUM 1.589 450 H: POUM en tràmit i 

POUM que es substitueix

P: Increment de població previst en el període de temps de vigència 
del POUM 757 757 Població inicial: 

IDESCAT

Ph: Mitjana dels habitants per llar al municipi 2,328 2,328 Ph: IDESCAT

Interpretació

i  1: La previsió de nous habitatges és coherent

i << 1: La previsió de nous habitatges segueix un criteri d'eficiència en el 
consum del sòl

i >> 1: El número de nous habitatges sobrepassa les previsions de 
creixement

Intensitat de creixement

i = (St urbana + St urbanitzable) / S residencial 0,90 0,81

Unitats: sense unitats

St urbana: Sostre d'ús residencial en sòl urbà 237.422 227.470

St urbanitzable: Sostre d'ús residencial en sòl urbanitzable 183.721 53.733

S residencial: Superfície de zones qualificades com a residencials 467.180 346.984

Interpretació

Un valor elevat de l’indicador posarà de manifest un grau elevat 
d’aprofitament de l’espai, mentre que valors excessivament baixos 
posaran de manifest un malbaratament del recurs sòl. 
Independentment del valor quantitatiu de l’indicador, caldrà tenir 
present la qualitat de l’ordenació proposada en els sectors residencials 
en la disposició dels sistemes d’espais lliures, equipaments, etc.

El valor és enraonat. Però el 
creixement proposat no és 

coherent amb les 
projeccions demogràfiques 

establertes.

El valor és enraonat i 
l'ordenació proposada als 

àmbits objecte de figures de 
planejament van en favor 
de la infraestructura verda.

Objectiu 1. Garantir una ordenació urbanística eficient, quant a la funcionalitat, consums de recursos i adaptades a les 
característiques ambientals del sector i del seu entorn

POUM en tràmit i 
POUM que es 

substitueix

El creixement del POUM 
vigent de 2007 no és 

coherent amb les previsions 
establertes

El creixement del POUM en 
tràmit és coherent, preveient 
problemàtiques que puguin 
sorgir per la possible manca 

d'iniciativa o desacords 
d'alguns propietaris



 Estudi ambiental estratègic - Revisió Pla d’ordenació urbanística municipal de Folgueroles
Programa de vigilància ambiental

151

B. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI  NATURAL

POUM 2007 Proposta POUM Aprovació 
inicial Font de les dades

Grau de protecció del sòl no urbanitzable

i = S1/S2 0,66 0,86

Unitats: sense unitats

S1: Superfície del conjunt de zones en sòl no urbanitzable que contingui 
restriccions als usos genèrics admesos en sòl no urbanitzable per l'article 
47 de la Llei d'urbanisme per raons de protecció ambiental (en 
hectàrees)

325,52 423,78
POUM en tràmit i 

POUM que es 
substitueix

S2: Superfície total de sòl qualificat com a sòl de protecció especial pels 
plans territorials en el municipi (en hectàrees)

491,92 491,92
Planejament

territorial i sectorial 
vigent

Interpretació

El resultat no pot ser inferior a 1, en aquest cas no compliria amb les 
determinacions del planejament de rang superior. Si el resultat és 
superior a 1 significa que el POUM incrementa la superfície de sòls de 
protecció especial. Sempre caldrà valorar-ho qualitativament.

La proposta de POUM 
incrementa la superfície de 

sòls no urbanitzables 
protegits al POUM de 2007

Tot i que a priori, no compleix 
amb les determinacions del 

planejament de rang superior,
cal fer esment que a la 

planimetria d'ordenació de la 
proposta de POUM, 
s'incorpora la trama 

corresponent als sòls d'interès 
natural i/o connexió i sòls 

d'interès agrari i/o paisatgístic 
del PTPCC, fet que respecta, 

com a mínim, les 
determinacions d'aquest.

Percentatge d'ocupació del sòl no urbanitzable

i = (SsnuO/Ssnu)x 100 5,37 5,75

Unitats: Percentatge (%)

SsnuO: Superfície de sòl no urbanitzable ocupada per usos i activitats 
que incideixen en la fragmentació del territori. En general, pot calcular-
se mitjançant programari SIG, en base al Mapa de cobertes del sòl de 
Catalunya MCSC-3 (CREAF 12-2009). (m2)

532.725 588.418

Mapa de cobertes 
del sòl de Catalunya 
MCSC-3 (CREAF 12-

2009)

Ssnu: Superfície total de sòl no urbanitzable* (m2) 9.916.817 10.231.552
POUM en tràmit i 

POUM que es 
substitueix

*Per al càlcul, i per a poder ser millor comparables, l'AIT de la proposta 
de POUM (a tocar del polígon industrial de Malloles) i el sector de sòl 
urbanitzable del POUM vigent (2007) es computen com a SNU

Interpretació

i > 10%: Pressió severa

5% < i >= 10%: Pressió important

3% < i <= 5%: Pressió mitjana

2% < i <= 3%: Pressió moderada

i <= 2%: Pressió baixa

Objectiu 2. Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que respongui a criteris de biodiversitat, físicament
continu i connectat a les xarxes territorials i urbanes, i fomentar la naturalització

La pressió és menor en la proposta del POUM vigent degut a que hi ha més pressió 
de sòl no urbanitzable artificialitzat a tocar del nucli que més allunyat d'ell, i és on, el 

POUM de 2007 augmenta més el sòl urbanitzable, i per tant, resta en el còmput de sòl 
artificialitzat en sòl no urbanitzable, al trobar-se aquests sòls en sòl urbanitzable. Tot i 

aixó, veiem com a la proposta del POUM per a aprovació inicial tenim un índex amb 
una pressió important, del 5,75% del sòl no urbanitzable ocupat, degut principalment 

a l'Eix transversal i el seu nus dins de Folgueroles a tocar del polígon de Malloles, la 
teuleria de Macaró, els Focs, Puigseslloses, Mas Puigsec, Mas Palou, granja del Turó 
de les Mentides, el Malgoig, Can Massans, el Serrat del Banús, Coberts Torrents, Mas 

Isern, Can Vilamala, la Codina, Granja dels Torrents, entre d'altres.
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D. CICLE DE L'AIGUA

POUM 2007 Proposta POUM Aprovació 
inicial Font de les dades

Consum anual d'aigua 452.393 137.383

Càlcul i font de les dades: Capítol 8 EAE

Unitats: m3/any

Interpretació

Producció d'aigües residuals depurades 378.895 126.131

Càlcul i font de les dades: Capítol 8 EAE

Unitats: m3/any

Interpretació

E. RISCOS

POUM 2007 Proposta POUM Aprovació 
inicial Font de les dades

Percentatge de terrenys inclosos en zones de risc (inundabilitat i 
geològic) classificats de sòl urbà o urbanitzable i qualificació del sòl 
atorgada

Percentatge de sòl urbà i urbanitzable amb pendents superiors al 20% o 
m² de terrenys que alteren la orografia del relleu

i = (S2/S2)x 100 10,58 11,36

Unitats: Percentatge (%)

S1: Superfície de sòl urbà i urbanitzable (m2)* 1.045.905 719.936
POUM en tràmit i 

POUM que es 
substitueix

S2: Superfície de sòl dins de sòl urbà i urbanitzable amb pendent 
superior al 20%, inclou talussos (m2)

110.612 81.785

A partir del LIDAR de 
l'ICGC amb una 
resolució de 0,5 

punts/m2

*Per al càlcul, i per a poder ser millor comparables, l'AIT de la proposta 
de POUM (a tocar del polígon industrial de Malloles) i el sector de sòl 
urbanitzable del POUM vigent (2007) es computen com a SNU

Objectiu 4. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials i compatibilitzar el planejament amb el cicle de l'aigua

Objectiu 5. Prevenir riscos naturals i antròpics

No es computa l'Àrea d'Interès Terrotirial (PTPCC) de la proposta de POUM ni el 
sector de sòl urbanitzable del Pla de Sant Francesc (coincident amb l'AIT del nou 

POUM). Tot i així, el consum d'aigua de la proposta del POUM per a aprovació 
inicial és tres vegades inferior a la del POUM  vigent. 

No es computa l'Àrea d'Interès Terrotirial (PTPCC) de la proposta de POUM ni el 
sector de sòl urbanitzable del Pla de Sant Francesc (coincident amb l'AIT del nou 
POUM). Tot i així, la producció d'aigües residuals de la proposta del POUM per a 

aprovació inicial és tres vegades inferior a la del POUM  vigent. 

Aquest indicador serà calculat un cop es rebin els corresponents estudis 
d'inundabilitat i riscos geològics. Haurà de ser calculat per a la documentació 

ambiental del POUM objecte d'aprovació provisional.

Aquest percentatge relativament elevat és degut sobretot al barri de la Damunt 
(sòl urbà ja consolidat). En la proposta del POUM per a aprovació inicial, aquest 
indicador és més elevat que a l'alternativa del POUM vigent de 20007 degut a 

que el denominador és més elevat en el POUM 2007 (major sòl urbà i 
urbanitzable), i per tant, el resultat és menor, tot tenint en compte que l'àmbit 

que fa pujar aquest indicador a ambdúes alternatives és el barri de la Damunt.
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F. AMBIENT ATMOSFÈRIC

POUM 2007 Proposta POUM Aprovació 
inicial Font de les dades

Emissions de CO2 de cada alternativa associades als consums 
energètics dels usos productius i residencials i al cicle de l'aigua

30.887 21.241

Càlcul i font de les dades: Annex 2 EAE

Unitats: tones CO2/any

Interpretació

No es computa l'Àrea d'Interès Terrotirial (PTPCC) de la proposta de POUM ni el 
sector de sòl urbanitzable del Pla de Sant Francesc (coincident amb l'AIT del nou 
POUM). Tot i així, les emissions de CO2 de la proposta del POUM per a aprovació 

inicial és força inferior a la del POUM  vigent. 

Objectiu 7. Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic
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