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1. Marc legal 

En data 22 de febrer de 2012 es va aprovar la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. La llei en el seu article 20 modifica 
l’article 57 Plans d’ordenació urbanística municipal apartats 3, de reserva mínima de sostre per a la 
construcció d’habitatge amb protecció, i 4, de definició del sostre residencial de nova implantació als 
efectes del càlcul de les reserves mínimes.  

Així mateix, en data 23 de desembre de 2019 es va aprovar el Decret Llei 17/2019, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, el qual modifica articles de la Llei 18/2007 de dret a l’habitatge, del 
Decret llei 1/2015, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària, i del text refós de la Llei d’Urbanisme

1
.  

L’article 57 en l’apartat 3, modificat el paràgraf primer pel DL 17/2019 a l’article 13.1, estipula que els 
plans d’ordenació i les seves modificacions han de reservar sòl suficient per a la construcció d’habitatges 
amb protecció pública per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim el 
30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al 
lloguer o a altres formes de cessió d’ús. 

En el mateix es determina que queden exempts de dites obligacions de reserva mínima, els municipis 
que per la seva escassa complexitat urbanística només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, i 
els municipis de menys de 5.000 habitants que no sent capitals de comarca compleixin els requisits de: 

a) tenir una dinàmica d’atorgament de llicències inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any, en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, i; 

b) el pla no permeti més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt dels àmbits 
d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable. 

En el cas de Folgueroles, amb 2.267 habitants el 2019, quedaria inclòs en el primer supòsit, haurà de fer 
reserva de sostre residencial destinat a habitatge amb protecció pública atès que no compleix el segon. 
Així doncs, l’elaboració de la pertinent memòria social. 

A l’apartat 4 als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries defineix què es considera sostre 
residencial de nova implantació, quedant exclosos el sostre corresponent a les construccions amb ús 
residencial existents en els dits sectors o polígons i els sectors amb planejament urbanístic derivat i amb 
projecte de reparcel·lació aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, els quals 
es regeixen per les determinacions del pla urbanístic derivat aprovat, no computant així com a nou 
sostre residencial. 

L’apartat 5, que ha quedat modificat per l’article 11.4 del Decret llei 17/2019, especifica que els 
allotjaments dotacionals integrats en el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris no computen 
com a sostre residencial a l'efecte del compliment dels estàndards de reserva mínima d’habitatge de 
protecció pública, en els termes regulats a l'apartat 3 d'aquest article i l'apartat 3 de la disposició 
transitòria tercera; de sistemes urbanístics d'espais lliures públics i d'equipaments comunitaris, en els 
termes regulats als articles 58.1.f, 5 i 7, 65.3 i 5, 70.7 i 8 i 100. 

En relació amb els allotjaments dotacionals, el DL 17/2019 modifica la Llei 18/2007 de dret a l’habitatge i 
el DL 1/2010 del text refós de la LUC. La modificació substancial és la definició de l’allotjament 
dotacional, que ja no es anomenat habitatge, i la seva integració en el sistema d’equipaments. Els 
articles modificats de la Llei 18/2007 són el 3.j (article 4.1 DL 17/2019), l’article 18, els equipaments 
comunitaris d’allotjament dotacional (article 4.4 DL). Els articles modificats de la LUC són: article 34.3 
que queda derogat (11.1 DL), modificació de l’article 34.5 (11.2 DL), incorporació de l’article 34.5 ter 
(article 11.3 DL) i s’afegeix la disposició addicional vintena (article 11.9 DL). 

 

 

 

                                                           
1
 En data 21 de gener de 2010 el Dl 1/2020 modifica l’article 2.1 del DL 17/2019, el qual modifica la lletra d de 

l’article 3 de la Llei de dret a l’habitatge, definició de l’habitatge buit. 
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A l’apartat 6, també modificat pel DL 17/2019, article 13.2, s’indica que les reserves per a HPO públic 
s’han d’emplaçar evitant la concentració excessiva d’aquest tipus d’habitatge, per a tal d’afavorir la 
cohesió social i evitar la segregació territorial i assenyala que les reserves han d'atendre la diversitat de 
demanda d'habitatges de diferents dimensions. Així mateix marca que “el pla ha de determinar la 
localització d'aquestes reserves mitjançant la qualificació de sòl d'habitatge de protecció pública en sòl 
urbà consolidat, o no consolidat no inclòs en sectors de planejament derivat. En sectors en sòl urbà no 
consolidat o urbanitzable delimitat, el pla ha de determinar el percentatge de sostre que el planejament 
derivat ha de destinar a les reserves esmentades. El planejament ha d'establir els terminis per iniciar i 
acabar la construcció dels habitatges.” 

L’apartat 7, modificat per l’article 13.2 del DL 17/2019, estableix que la qualificació del sòl que estableixi 
el POUM o el seu planejament derivat per localitzar les reserves pot preveure la destinació total o 
parcial de l'edificació a habitatges de protecció pública i afecta tant els edificis plurifamiliars de nova 
construcció, encara que conservin algun element arquitectònic d'una edificació anterior, com els edificis 
plurifamiliars existents en què es pretengui dur a terme obres generals de condicionament, conservació, 
millora o ampliació, quan aquestes actuacions edificatòries tinguin per finalitat allotjar majoritàriament 
nous residents. 

El DL 17/2019 afegeix l’apartat 8 a l’article 57. Segons aquest, la qualificació del sòl d'habitatge de 
protecció pública que estableixi el planejament urbanístic ha de concretar si es destina a la qualificació 
genèrica (permet l'accés a l'habitatge en règim de propietat, arrendament o altre règim de cessió de l'ús 
sense transmissió de la propietat) o específica (permet només l'accés en règim d'arrendament), sent 
aplicable el que estableix l'article 57 bis, afegit pel DL (article 14) com a mesura d’increment del parc 
privat d’habitatges de lloguer, el qual permet que els POUM i planejament derivat facin reserves 
d'habitatges per pisos sense divisió horitzontal, destinats exclusivament a la cessió de l'ús de cada pis o 
local susceptible d'aprofitament independent a terceres persones. 

Pel que fa al nou apartat 2 bis de l’article 100 introduït pel DL 17/2019 en l’article 13.4, s’estableix que 
en SUC la modificació de planejament que sense incrementar l’edificabilitat suposi la destinació parcial a 
habitatges de protecció queda subjecta a la no afectació de solars adjudicats en un procediment de 
repartiment de beneficis i càrregues mentre no hagi transcorregut el termini per edificar-los establert en 
el planejament o, en cas de no estar establert, tres anys; i que el paràmetre urbanístic que regula la 
densitat s’apliqui únicament al sostre destinat a habitatge lliure mentre que el nombre màxim d’HPO 
prové de la relació entre sostre amb aquesta destinació i 70 m² per habitatge. 

Així mateix, l’article 59.1.h, sobre la documentació dels plans, determina què ha de contenir una 
memòria social.  

La llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en el seu article 164, que 
modifica l'article 73 de la llei 18/2007, de dret a l’habitatge, substitueix l'obligatorietat dels municipis de 
més de 5.000 habitants de calcular l'objectiu de solidaritat urbana pels municipis identificats de 
demanda forta i acreditada al pla territorial sectorial d'habitatge. Aquest, presentat el desembre del 
2018 i aprovat inicialment per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 7 de març de 2019, 
no considera Folgueroles municipi de demanda forta i acreditada. 
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2. Població 

2.1. Evolució de la població 

Folgueroles, amb 2.267 habitants el 2019, va experimentar un important augment de població a partir 

de la dècada dels anys 90 del passat segle i que es van perllongar fins al 2009. Des del 2010 es redueix 

molt notablement fins a arribar al creixement 0 del 2017 (ni guanya ni perd) i la pèrdua de població els 

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

Fins al 2009, el creixement anual de població va ser força més alt a Folgueroles que Osona; a partir del 

2010 el ritme es va reduir molt en ambdós territoris, combinant-se 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 mentre Folgueroles perd població, Osona en guanya superant l’1% després de vuit anys 

consecutius de reducció de l’índex. 
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Font. Pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia. 
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Creixement 0 al 2017 i pèrdua els dos darrers anys poden ser tant indicadors d’un inici de regressió com 

d’un estancament que es podria capgirar; encara no hi ha prou informació que permeti escatir-ho.  

 

2.2. Components del creixement 

Folgueroles ha crescut per migracions internes que han contribuït molt notablement al creixement 

natural reactivant la natalitat, esmortint, fins a cert punt, el pes creixent de la mortalitat. 

 

Creixement natural 

El creixement natural va ser molt irregular el darrer quart del segle passat, dominant però els anys amb 

saldo positiu (dos terços entre el 1975 i 1999), si bé amb un volum molt migrat. L’únic període amb un 

saldo positiu força més ampli és entre els anys 1997 i 2012, de 15,3 de mitjana
2
. Des del 2013 es redueix 

força per la combinació de disminució de natalitat, més el 2017 i 2018, amb l’augment de mortalitat 

però segueix sent positiu, si més no fins al 2017, ja que el 2018 torna a ser negatiu. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del moviment natural de la població de l’INE i elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 D’aquest període, únicament el 1998 el saldo va ser negatiu, de -1. 
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Migracions internes 

Les migracions d'origen intern (canvis residencials) és la principal causa de l’augment de població, si més 

no fins al 2012. De saldos moderadament positius fins al 1993
3
, únicament trencat el 1988, les 

immigracions internes adquireixen molt de pes a partir del 1994 i, atès que fins al 2008 les emigracions 

de mitjana no arriben a la meitat del volum d’immigracions, el saldo és el més alt de tota la sèrie, i es 

passa de l’1,5 immigrant per 1 emigrant dels anys 1989-1993 als 2,2 dels anys 1994 a 2008. 

Del 2009 al 2013, anys de crisi, hi ha una mica més d’emigrants que d’immigrants per què el saldo torna 

a ser negatiu, i encara que el 2014 i 2015 es recuperi una mica (1,3 immigrants x 1 emigrant), des del 

2016 torna a ser negatiu, amb la pèrdua més gran en tota la sèrie. 

 

Migracions internes, mitjanes 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir de l’estadística de variacions residencials de l’INE 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 des del 

2014, aquest segueix sent elevat, de gairebé 130 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El període 1981 a 1987 es correspon amb altes i baixes residencials, les quals no distingien entre internes i 

externes, si bé en aquella època els fluxos externs eren molt poc significatius en molts municipis catalans. 
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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 

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 de l’estadística de variacions residencials de l’INE i elaboració pròpia 
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Les migracions internes han contribuït a activar el creixement natural que ha pogut compensar la 

pèrdua de població per emigració de 2009 a 2012, Des del 2013 el creixement natural ha quedat tan 

afeblit que en els dos darrers anys amb saldos positius, o no ha pogut compensar-lo (2017) o gairebé 

(2016). El 2018, el saldo negatiu se suma al negatiu del migratori intern. 

Saldos dels components de creixement, 2005-2018 

 
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  

2018 -2  -13  2  -13  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir de l’estadística de variacions residencials de l’INE i elaboració pròpia 

 

 

2.3. Estructura d’edats 

Folgueroles compta amb una estructura d'edats encara jove: l'edat mitjana de la seva població és, el 

2019, de 40 anys, un 1,3 anys més gran que el 2001.  

Els menors de 16 anys suposaven una cinquena part de la població, gairebé quatre punts percentuals 

més que el 2001, mentre que els adults, de 40 a 49 anys, tenien quasi la mateixa proporció. Tot amb tot, 

la població en edat activa (dels 16 als 64 anys), han reduït el seu pes en una mica més de tres punts 

percentuals, passant de suposar el 67% de la població el 2001 al 63,9% el 2019. 

Hi ha hagut una gran transformació entre els anys 2001 i 2019, degut tant al període de reducció de la 

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

Els principals canvis han estat: 

- Reducció del pes dels més petits, de 0 a 4 anys, atès que tot i que en volum augmenten, 

l’increment és molt inferior a l’experimentat en altres grups d’edat. 

- 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). Ara bé, es pot deduir que Folgueroles no ha atret població d’aquests grups 

d’edat. És possible que la tipologia d’habitatge dominant (molt de pes de l’habitatge 

unifamiliar i de grans dimensions, vegeu punt 5.3) en sigui la causa. 

Perden una mica més de 150 efectius, destacant els de 30 a 34 anys, que el 2001 

suposaven el 10% de la població i es redueixen al 4,5% el 2019 i els de 25 a 29 anys, que del 

8,7% passen al 3,8%. 

- 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. Destaquen els que tenien entre 45 i 49 

anys, que suposaven el 5,9% de la població el 2001 i passen a l’11,5% el 2019.  

Aquest grup quinquennal, tenia entre 27 i 31 anys el 2001, any en què els joves tenien més 

pes: la reducció de pes dels joves i l’augment dels adults el 2019 són l’expressió d’aquest 

procés de maduració. 

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 1,8 menors de 16; a més 

en relació amb el 2001 l’índex s’ha reduït en quasi 18 punts percentuals. 
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Contràriament, l’índex de sobreenvelliment s’ha multiplicat per 2,35: per cada 100 persones de 65 i 

més, 16 tenen 85 i més anys, quan la proporció el 2001 era de 7. Aquest increment es reflectirà en un 

augment de la mortalitat en el curt termini. 

 
2001 2019 

2001-
2019 

Dependència infantil 25,0  32,0  7,0  

Dependència senil 23,6  24,4  0,9  

Dependència global 48,6  56,5  7,9  

Envelliment 94,2  76,3  -17,9  

Sobreenvelliment 6,9  16,4  9,5  

Edat mitjana 38,7  40,0  1,3  

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 molt més gran el de dependència 

infantil, que la senil. Els menors de 16 anys suposaven gairebé un terç de la població en edat activa, 

mentre que les persones grans, que voregen la quarta part. 

Si la pèrdua de població no reverteix, en el curt termini s’accentuarà el procés de maduració, es reduirà 

el pes de la població infantil i en el mitjà s’entraria en una fase d’envelliment. 

 

2.4. Lloc de naixement 

La població de Folgueroles ha nascut majoritàriament a la mateixa comarca, amb una mica més de les 

tres quartes parts, tot i que el pes es redueix una mica amb el transcurs dels anys a causa de l’augment 

dels nascuts a altres comarques catalanes i/o l’estranger, fet que confereix certa irregularitat en 

l’evolució. 

  
Mateixa 
comarca 

Altra 
comarca 

Resta 
d'Espanya 

Estranger 

2000 77,8% 15,1% 5,3% 1,9% 

2001 78,2% 15,2% 4,9% 1,7% 

2002 78,3% 14,8% 4,6% 2,2% 

2003 78,2% 14,5% 4,7% 2,6% 

2004 77,2% 15,2% 4,6% 3,0% 

2005 77,2% 14,9% 4,7% 3,3% 

2006 76,7% 15,4% 5,0% 2,9% 

2007 76,1% 15,5% 5,0% 3,4% 

2008 75,8% 15,8% 4,9% 3,5% 

2009 75,8% 15,7% 4,7% 3,8% 

2010 76,0% 15,8% 4,4% 3,8% 

2011 76,3% 15,8% 4,5% 3,4% 

2012 76,6% 15,9% 4,4% 3,1% 

2013 76,9% 15,4% 4,3% 3,4% 

2014 77,1% 15,3% 4,2% 3,4% 

2015 77,2% 15,4% 4,1% 3,3% 

2016 77,9% 15,2% 3,8% 3,1% 

2017 77,2% 15,8% 3,8% 3,3% 

2018 76,4% 16,3% 3,9% 3,4% 

2019 76,4% 16,1% 3,8% 3,7% 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró continu de l’INE i elaboració pròpia 
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Els nascuts a altres comarques catalanes augmenten lleugerament el seu pes, passant del 15,1% del 

2001 al 16,1% el 2019, un punt percentual, però són els nascuts a l’estranger, amb molt poc pes, els que 

més augmenten, 1,9 punts percentuals, situant-se per primer cop per davant els nascuts a la resta de 

l’estat, que ja tenien poc pes el 2000 i l’ha reduït en 1,5 punts. 

2.5. Nacionalitat 

A Folgueroles la població de nacionalitat estrangera té un pes molt baix, del 2,8% el 2019, màxim que es 

va assolir el 2009 i que es redueix fins al mínim de l’1,8% el 2012. 

La diferència amb Osona i Catalunya és molt notable pel que fa a magnitud, de més de deu punts 

percentuals des del 2006. Amb tot, la seva evolució segueix, més o menys, la mateixa tendència 

d’augment fins al principi de la crisi, reducció fins a finals d’aquesta i nou augment a partir de la 

recuperació, que els altres dos àmbits. 

Evolució de la població de nacionalitat estrangera (%), 2000-2019 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró continu de l’INE i elaboració pròpia 

El pes de la població nascuda a l’estranger és més gran que els de nacionalitat estrangera. Si es 

comparen ambdós, en tots els anys han estat més nombrosos els primers que els segons, si bé: 

- Segueixen la mateixa corba d’ascens i descens. 

- Des del 2009 acreix la diferència entre ambdós tot i que es redueix lleugerament el 2018 i 

es manté igual el 2019. 
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Evolució dels nascuts a l’estranger i els de nacionalitat estrangera (%), 2000-2019 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Nascuts estranger Nacionalitat estrangera

 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró continu de l’INE i elaboració pròpia 

 

El poc pes de la població de nacionalitat estranger 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 com mostra el gràfic, en què el creixement total del municipi i el de la població de 

nacionalitat espanyola són quasi indistingibles. 

Evolució de la població segons nacionalitat (%), 2000-2019 
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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 (52%) i d’Àfrica (33%); la resta 

d’orígens tenen un pes molt irrellevant.  

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 és envellit. 
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Orígens 2019 Nombre Pes 
Índex 

masculinitat 

Resta UE 33 51,6% 0,83 

Resta Europa 3 4,7% 0,00 

Àfrica 21 32,8% 1,63 

Amèrica del Nord i Central 2 3,1% -- 

Amèrica del Sud 5 7,8% 0,25 

Àsia i Oceania 0 0,0% 0,00 

Total estrangers 64 100,0% 0,83 

Espanyola 2.203 97,2% 1,05 

Folgueroles 2.267   1,05 

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 més pes, destacant els de 40 a 44 anys (15,6%), 30 

a 34 anys (12,5%) i 25 a 29 anys (10,9%). En relació amb els respectius grups quinquennals (tota la 

població del municipi), únicament destaquen els de 25 a 29 anys, els quals suposen el 8,1% del seu grup, 

i els de 30 a 34 anys, amb un pes del 7,8%. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

 



MEMÒRIA SOCIAL POUM FOLGUEROLES. DOCUMENT PER L’AI. JUNY 2020 14 

3. Les llars 

Entre el 1991 i 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

1991

2001

2011

Nre llars

 

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 més grans que els 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, hi havia habitatge suficient per acollir les noves llars alhora que menys persones necessitaven més 

habitatges. 

La dimensió mitjana de la llar s’ha anat reduint en el transcurs dels anys, 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): el 30,8% de les llars 

era de 4 persones el 2011, el 19,9% de tres i el 5,8% de 5 i més. No es pot menystenir que una mica 

menys d’un terç de les llars formades per 2 persones i el 14% unipersonals, havent augmentat més les 

primeres que les segones per possible emancipació de fills atesa la maduració de l’estructura. 
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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 

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%. 

L’any 2001 destaca per l’important augment de les llars de dues persones, en un 117%, i el 2011 per 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 es 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. 

Aquesta diferència pot ser a causa d’una estructura d’edats més jove que als altres dos àmbits per què 

hi haurà menys parelles amb fills emancipats, tot i que ja comença a canviar la tendència, com ha estat 

anteriorment indicat, i del menor grau d’envelliment (nombre més gran de llars unipersonals per 

viduïtat). Amb tot, no es descarta que les llars unipersonals hagin augmentat respecte al cens del 2011, 

donat el dèbil creixement del municipi dels darrers anys i l’augment de l’edat mitjana de la població. 

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

 

4. Estimacions de població, llars i habitatges 

El mes de febrer del 2020, Idescat va fer públiques les projeccions de població municipals en base el 

padró municipal del 2018 per al període 2018-2033 elaborades pel mètode de components. Tal com 

explica l’Institut: 

“Les Projeccions de població municipals (base 2018) consten de dos escenaris: l'escenari mitjà i 
l'escenari padronal. Els dos escenaris incorporen les mateixes hipòtesis sobre l'evolució futura de 
la fecunditat, la mortalitat i les migracions (immigració i emigració), però difereixen en la 
població de partida: 

- En l’escenari mitjà, la piràmide de partida és la població estimada a 1 de gener de 2018, 
calculada a partir de la informació del Cens de població 2011 i del moviment demogràfic 
2011–2017. 

- En l’escenari padronal, la piràmide de partida és la població del Padró d'habitants a 1 de 
gener de 2018, amb una correcció en alguns municipis de la població de 0 anys a partir de la 
xifra de naixements. 
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Així doncs, l'escenari padronal incorpora les hipòtesis d'evolució demogràfica de l'escenari 
mitjà de les Projeccions de població (base 2018) aplicades a la població padronal de cada 
municipi.” 

Font. Idescat, metodologia. 

Atès que només abasten fins a l’any 2033 i el període temporal per al POUM abasta fins al 2038, per als 

anys compresos entre el 2033 i 2038 s’han completat pel mètode d’extrapolació de taxes. Les xifres es 

presenten arrodonides atès que aquestes indiquen tendència més que no magnitud exacta. 

Folgueroles parteix d’una població de 2.267 persones el 2019. En l’escenari mitjà Folgueroles perdria 

habitants, una reducció d’una mica menys d’una quarantena de persones. Així, el 2038 Folgueroles 

tindria entorn 2.230 habitants. 

En aquest escenari, els components de creixement, natural i migratori, són negatius en els tres 

quadriennis en què l’Idescat els presenta, més en el primer que en el darrer, el qual presenta un 

creixement natural quasi 0 i el migratori encara negatiu però inferior a la vintena de persones.  

Analitzats els fluxos dels components de creixement (vegeu punt 2.2), si bé és cert que en els darrers 

quinze anys han estat dèbils (2009 a 2015) o negatius o irrellevants (2016 a 2018), en l’extrapolació de 

taxes es pren la tendència a la reducció de la pèrdua que marquen les dades d’Idescat, reduint-se la 

pèrdua però sense poder compensar el llarg període de reducció. 

Aquest escenari no es pot descartar atesa l’evolució recent del municipi de creixements naturals i 

migratori àtons o negatius, de la maduració de l’estructura d’edats i un previsible envelliment en el mitjà 

termini. 

 

Estimacions població 

 
Mitjà Padronal Alt 

2019 2.267  

2038 2.230  2.530  2.800  

2019-2038 -37  263  533  

 anual 

1999-2009 3,8  

2009-2019 0,3  

2019-2038 -0,1  0,5  1,0  

Font: 2019-2033  Projeccions de població municipals (base 2018, 2034-2038 elaboració pròpia 

L’escenari padronal és negatiu fins al 2033 tot i que amb menor pèrdua, per les mateixes causes que el 
mitjà. No obstant això, i també seguint la tendència a la reducció de les pèrdues, començant pel 
creixement natural, en l’extrapolació de taxes es té en consideració la possibilitat que el municipi 
recuperi una certa capacitat d’atracció de nous residents i que aquesta reforci un augment de la 
natalitat, la qual, certament, tindrà dificultats per a compensar la mortalitat. 

L’índex de creixement anual serà una mica més alt que el de la darrera dècada, però seguirà estant molt 
lluny del de l’anterior: del 0,5% pels anys compresos entre el 2019 i 2038 contra el 3,8% del 1999 a 
2009. 

En aquest sentit, l’escenari alt, que és el que preveu un creixement més gran, amb un guany estimat de 
més de 500 habitants, segueix estant lluny també de l’important creixement que el municipi va tenir en 
la primera dècada de l’actual segle, assolint un índex de l’1% anual. 

Segons aquests escenaris, Folgueroles podria tenir el 2038 entre 2.230 habitants i 2.800. 

 

 

 

https://www.idescat.cat/pub/?id=projm&m=m
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Respecte a les estimacions de llars s’empra el mètode de la dimensió mitjana de la llar estimada. El cens 
del 2011 indicava una dimensió de 2,86 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 54 anys i un augment 
de l’envelliment, suposant un augment de les llars unipersonals i de dues persones més important que 
les de 3 i més, inclús en els escenaris de guany de nova població. 

Per aquests motius es preveu que en la durada del POUM la dimensió mitjana es pot reduir fins entorn 
2,58 persones / llar. Així mateix, es manté la tendència a l’augment més gran del nombre de llars que de 
població de les darreres dècades; tot i això, ni tan sols en l’escenari alt assolirà l’augment d’altres 
dècades. 

 

Estimacions llars 

 
Mitjà Padronal Alt 

2011 781  

2038 870  980  1.090  

2011-2038 89  199  309  

 anual 

1991-2001 5,2  

2001-2011 2,9  

2011-2038 0,5  1,1  1,7  

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

Folgueroles pot passar a tenir entre 870 i vora 1.100 llars segons escenari, amb una forquilla que aniria 
de les 90 noves llars de l’escenari mitjà a les 310 de l’escenari alt; el més probable és que el creixement 
es mogui entre ambdues quantitats. 

Finalment, donat que 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, es fa una 
estimació de les necessitats totals d’habitatge. 

A falta d’informació més actual, es proposa emprar l’índex de principalitat el 2011, del 83,6%, com a 
referència del plus d’habitatge que es pot considerar òptim. Segons aquest, en l’escenari mitjà caldrien 
1.40 habitatges, 80 de nous en relació els estimats al tercer trimestre del 2019 (vegeu punt 5) i en el de 
màxim uns 1.305, un escreix de 345 en relació el 2019. 

 

Estimacions habitatges 

 
Baix Mitjà Alt 

3T/2019 961  

2038 1.041  1.172  1.304  

Variació 2019-2038 

3T/2019-2038 80  211  343  

 anual 

1991-2001 4,6  

2001-2011 2,7  

3T/2019-2038 0,4  1,0  1,5  

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

Si es compara l’increment anual respecte dels tres darrers censos, en cap escenari s’assoleix el ritme de 

les dues darreres dècades, ni tan sols la primera del segle XXI, notablement inferior a la de la dècada 

dels anys 90 del passat segle. 
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5. Els habitatges 

En el punt 3 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 pot veure que possiblement ha 

estat així.  

El nombre d’habitatges a Folgueroles es va duplicar en trenta anys, entre el 1981 i el 2011, passant de 

les 426 unitats a les 934 del 2011. El tercer trimestre del 2019 el nombre estaria en 961 unitats (als 

habitatges del cens del 2011 s’hi afegeixen els habitatges acabats entre el 2012 i 2019 segons els 

certificats finals d’obra, 27 unitats). 

426 

458 

715 

934 

961 

0 200 400 600 800 1.000 1.200 

1981

1991

2001

2011

3T/2019

 

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

A la dècada dels anys vuitanta l’augment va ser discret, del 7,5%, mentre que en les dues següents hi ha 

un salt quantitatiu molt fort, del 56% en la dels noranta i del 31% a la primera dècada del segle XXI. 

L’augment en els darrers nou anys ha estat encara més discret que el de la dècada dels vuitanta, del 

2,9% molt possiblement a causa de la crisi (vegeu punt 5.4). 

 

5.1. Els habitatges segons tipus 

L’habitatge d’ús principal s’acostava als dos terços de l’habitatge al municipi el 1981: segons el cens 

d’aquell any, una quarta part eren buits i la segona residencia tenia un pes molt baix, del 12%. El 1991 

l’habitatge principal augmenta un 32% i passa a ser les tres quartes parts del total mentre que el buit es 

redueix al 8,7% i el secundari augmenta fins al 15%.  

Segons el cens del 2001 el principal experimenta un nou augment encara més notable, del 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.  

Conforme el cens del 2011, l’habitatge principal torna a augmentar el seu pes amb una proporció similar 

a la dels anys vuitanta, un 33,7%, l’habitatge secundari redueix volum i pes (-17%) mentre que el buit 

torna a augmentar, un increment del 7%. En conjunt, els altres usos van créixer el 16,7%, augment 

relatiu modest en relació al de l’habitatge principal. 
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Els habitatges segons usos (%) 
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Font: 1981 a 2001 pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges de l’INE, 2011 pàgina wen de 

l’INE i elaboració pròpia 

Coincideixen en el temps l’augment del nombre de llars amb la reducció de pes dels habitatges amb 

altres usos si bé en els diferents anys censals tos augmenten el seu volum, llevat de la dels anys vuitanta 

en què es redueix e d’altres usos mentre augmenta el principal (el cens no va incloure les llars), podent-

se confirmar que l’augment més gran de les llars es va sustentar en part en el parc existent sense que es 

deixés, però, de construir-ne de nou. 

Si es compara el percentatge d’habitatges buits de Folgueroles amb el d’Osona i Catalunya, des del 1991 

el seu pes ha estat menor en tots els anys: de la quarta part de l’habitatge el 1981 a gairebé el 7% el 

2011, 1,7 vegades menys el 2011. En tots tres àmbits s’ha reduït el pes, però amb més intensitat a 

Folgueroles, especialment el 1991, que els altres dos; el que menys, Osona. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

 

5.2. Règim de tinença de l’habitatge principal 

L’habitatge en propietat és el règim de tinença dominant de l’habitatge principal amb quasi tres quartes 

parts, augmentant fins a les quatre cinquenes parts el 2001 per a reduir-se una mica per sota d’aquesta 

proporció el 2011, per l’augment més gran de l’habitatge en lloguer: +24,4% propietat i +100% el de 

lloguer. 
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Règim de tinença de l’habitatge principal (%) 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

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 (Assenyalar que el cens del 2011 es va fer en plena crisi, fet que va conduir 

arreu a la necessitat de recórrer al lloguer). No obstant això, en vint anys l’habitatge en propietat és 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 de l’INE i elaboració pròpia 

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

pendents eren el 8% de l’habitatge en propietat (l’11% en relació el pagat) i el 2011 el pes augmenta fins 

a una mica més de la meitat (+155% respecte al pagat). 

En relació amb 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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Règim de tinença de l’habitatge principal (%), 2011 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 

 

5.3. Característiques dels habitatges 

Tipus d’edifici 

Segons el cens del 2011, l’edifici dominant era el d’un immoble amb una mica més de les quatre 

cinquenes parts 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 del cens d’edificis de l’INE i elaboració pròpia 

Fent una translació en el nombre d’immobles destinats principalment a habitatge, l’habitatge unifamiliar 

és, efectivament el dominant però el seu pes relatiu es redueix força, fins una mica menys de dos terços, 

mentre que el dels immobles en edifici plurifamiliar augmenten fins a 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 del cens d’edificis de l’INE i elaboració pròpia 
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Si es consideren les dues darreres dècades, el tipus d’edifici que més s’ha construït ha estat el 

plurifamiliar: el 2001 l’increment és del 243% mentre que els d’unifamiliar va ser del 53%, i a la següent 

del 88% (del 9% en l’unifamiliar i 67% del bifamiliar, que en la dècada anterior s’havia reduït). 

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 d’edificis de l’INE 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 tres; 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 del cens d’edificis de l’INE i elaboració pròpia 

El 16% dels immobles emplaçats en edificis de tres plantes tenien ascensor però els situats en l’únic 

edifici de quatre plantes no. 

 

Les dimensions dels habitatges 

Els habitatges principals són de grans dimensions: la meitat tenen més de 106 m² útils, destacant el 16% 

amb una superfície útil compresa entre els 121 i 150 m² i una mica més de la cinquena part amb una 

superfície més grans de 151. Tot amb tot quasi una cinquena part són de dimensió mitjana, de 76 a 90 

m² útils.  

En conjunt, l’habitatge del municipi és més gran que a Osona i Catalunya si bé els tres àmbits tenen en 

comú el pes dels habitatges de 76 a 90 m² útils en els tres, més a Osona (29%) i Catalunya (27,4%). 
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Superfície útil dels habitatges principals (%), 2011 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INEi elaboració pròpia 

 

Antiguitat dels immobles i estat de conservació 

El gruix dels habitatges de Folgueroles ha estat construït a partir dels anys setanta, suposant tres 

quartes parts del total d’immobles.  

- Una mica més d’una quarta part es van construir a la dècada dels anys noranta i una mica 

menys d’una cinquena a la següent proporció una mica menor als construïts a la del anys 

setanta. 

- Destaca també que el 17% dels immobles fossin anteriors del 1900: una part important dels 

immobles (edificis) de Folgueroles és molt antiga. 
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Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens d’edificis de l’INE i elaboració pròpia 

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

deficient, dos terços d’aquests 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, tots anteriors del 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 del cens d’edificis de l’INE i elaboració pròpia 

 

5.4. Dinàmiques constructives i tipus d’habitatge construït 

Les dinàmiques constructives dels darrers vint-i-set anys posen de manifest dos aspectes: 

- El període més dinàmic comprèn els del 1994 al 1998 amb el màxim en aquest darrer any, en 

què se’n van iniciar 194, se’n van acabar 161 habitatges i concedir 161 cèdules de primera 

ocupació; 

A aquest li succeeix un segon quasi deu anys més endavant, entre el 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 el 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’iniciaven 1,2): 

- Entre el 1992 i el 2018 es van concedir 495 cèdules de primera ocupació i acabat 430 habitatges 

i pel període concret de contracció de les dinàmiques constructives, de 2009 al 2018 es van 

atorgar 41 cèdules i es van acabar 33 habitatges. 

El gràfic següent, en què es relaciona els habitatges iniciats i acabats per 1.000 habitants, posa de 

manifest tant els dos pics de construcció com la forta davallada que esdevé un creixement pla. 
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Habitatges iniciats i acabats i cèdules de primera ocupació per 1.000 habitants 
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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 

No s’ha construït cap habitatge amb protecció oficial des del 1987. El 1984 se’n va construir un, a l’any 

següent un altre i dos més el 1987. És possible que estiguin desqualificats atesa la seva antiguitat. 

En relació amb Osona, en tot el període s’ha acabat més a la comarca que al municipi mentre que en 

l’iniciat i les cèdules concedides, Folgueroles va al capdavant. En relació amb Catalunya, les dinàmiques 

constructives han estat més grans a Folgueroles en tot el període. 

Entre el 2009 i 2012, s’inicia una mica més habitatge ‰ habitants a Folgueroles si bé s’ha reduït molt 

notablement, igual que a Osona i Catalunya. 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  10,40  

Osona 9,30  7,31  7,51  

Catalunya 7,68  6,55  5,58  

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  0,99  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 

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 més bons a Osona i Catalunya respecte dels habitatges iniciats mentre que dels acabats 

està una mica millor Folgueroles. 
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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, amb el màxim del 78% el 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  

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 m².  

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

pes: el 2006 els de 101 a 125 m², ja força grans, van suposar el 59% dels habitatges acabats i el 2007 i 

2008 entre el 53% i 63% tenien de 76 a 100 m² construïts. 

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 al 17% de l’habitatge de 101 a 125 m², el 45% es va construir el 2006. 

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

quasi insignificants. 
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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 

 

5.5. L’oferta de mercat 

Per a municipis de menys de 5.000 habitants no hi ha informació oficial sobre els preus de 

compravenda, únicament l’evolució del nombre de transaccions fornides pel Ministeri de Foment, per 

què l’única referència de preu és l’oferta del mercat. 

L’evolució del nombre de transaccions mostra, igual que les dinàmiques constructives, les 

conseqüències de la crisi, tant pel que fa a la dràstica reducció de l’obra nova, fins a zero a partir del 

2013, com del volum total tot i cert repunt el 2017 i 2019. De 2004 a 2008 l’obra nova ha suposat entorn 

la meitat de les transaccions, assolint els dos terços el 2007. 

Evolució de les transaccions 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Obra nova Segona mà Total

 

Font: web del Ministeri de Foment i elaboració pròpia. 

Nota: les dades del quart trimestre 2019 són provisionals. 



MEMÒRIA SOCIAL POUM FOLGUEROLES. DOCUMENT PER L’AI. JUNY 2020 28 

El nombre de transaccions d’obra nova va ser una mica menys de les tres quartes parts dels habitatges 

acabats entre el 2004 i 2007 però el 2008 es redueix a una mica més d’una quarta part. Amb la reducció 

de l’habitatge acabat es produeix també la reducció en les transaccions d’obra nova.  

És possible que part de l’habitatge unifamiliar aïllat acabat en aquest període, el 18%, sigui 

d’autopromoció per què la relació podria millorar. 

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

primer, per al document d’avanç, l’abril del 2019 i també el mes de març de 2020, per a la memòria 

social.  

Després de filtrar entrades repetides el 2019 es va obtenir una mostra de 25 habitatges (23 en venda
4
 i 2 

de lloguer), el que representava el 2,8% dels habitatges totals estimats en aquell any. L’actualització el 

2020 proporciona una oferta de 23 habitatges, 1 dels quals en lloguer, mostra similar a la de l’any 

anterior, ambdues amb un pes molt escàs en relació l’habitatge total, però més important si es relaciona 

amb l’habitatge buit (cens del 2011), que es mou entre el 16% el 2019 i el 15% el 2020. Amb tot, la 

mostra és massa minsa.  

Oferta 04/2019 % 
habitatges 

buits 
(2011) 

 
Nre Pes 

Compravenda 23  92,0  15,0  

Obra nova 3  13,6  2,0  

Segona mà 20  90,9  13,1  

Lloguer 2  8,0  1,3  

Total 25  100,0  16,3  

Oferta 04/2020 % 
habitatges 

buits 
(2011) 

 
Nre Pes 

Compravenda 22  95,7  14,4  

Obra nova 8  36,4  5,2  

Segona mà 14  63,6  9,2  

Lloguer 1  4,3  0,7  

Total 23  100,0  15,0  

Font. Habitatges totals 2018 i 2019: 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 96% (92% l’any anterior): de cada 23 habitatges, 

1 és de lloguer, el doble que l’any anterior.  

- Dos habitatges pertanyen a entitats financeres (8,7% del total), igual que l’any anterior si bé 

només l’edifici entre mitgeres es troba els dos anys. 

- Una mica més d’una quarta part proposen rebaixes al preu d’oferta (46% el 2019), oscil·lant 

d’un mínim de 0,6% (mil euros) i un màxim del 12,8% (setanta-tres mil euros), el 6,7% de 

mitjana (gairebé trenta mil euros)
5
. Els que han abaixat més el preu són dos habitatges 

                                                           
4
 Convé assenyalar que el 2019 es van considerar separadament dos habitatges d’un mateix edifici. En alguns casos 

es va trobar que la venda era de l’edifici i en d’altres dels habitatges, pel que es va optar per la segona opció. 
L’oferta segueix activa el 2020 i la lectura és una altra, un edifici entre mitgeres de dos pisos amb habitatges amb 
accessos independents però venda conjunta, raó per què s’opta per a considerar-la com a edifici i no dos 
habitatges. 
5
 La diferència entre els dos anys és mínima. 
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unifamiliars aïllats mentre que el que menys, un pis (el 2019 eren un habitatge unifamiliar aïllat 

i un pis pertanyent a una entitat financera). 

El 75% de l’obra nova és habitatge unifamiliar. Entre aquests hi ha una promoció de dues aparellades 

(encara no ha començat la construcció) mentre que en una de les adossades falten els acabats i dels dos 

aïllats un estava en venda l’any anterior i li faltaven tancaments i acabats però el preu es manté. El pis i 

dúplex es corresponen en una propera promoció d’un edifici amb dos habitatges. 

Oferta obra nova, 04/2020 

Tipus Nre Pes Habitacions m²c Preu (€) €/m²c 

Adossada 2  25,0  5,0  242,5  297.500,0  1.227,0  

Aparellada 2  25,0  4,0  180,0  347.000,0  1.927,8  

Dúplex 1  12,5  2,0  107,0  199.500,0  1.864,5  

Pis 1  12,5  2,0  107,0  199.500,0  1.864,5  

Xalet 2  25,0  5,5  442,5  562.500,0  1.332,9  

Total 8  100,0  4,1  243,0  351.625,0  1.588,0  

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

Respecte a l’any anterior destaquen les dues noves promocions i que en aquell any no hi havia en edifici 

plurifamiliar. El preu mitjà total és un 5% inferior el 2020 (351.625 € el 2020 i 370.333 € el 2019), a causa 

dels habitatges en edifici plurifamiliar. Sense aquests, el preu mitjà és de 402.333 €, un 8,6% més car 

que l’any anterior. Cap està en mans de grans tenidors. 

L’oferta d’habitatge de segona mà és una mica menys d’un terç el 2020 en relació amb l’any anterior, el 

79% és habitatge unifamiliar (70% el 2019). El nombre de xalets s’ha reduït a la meitat respecte l’any 

anterior i igualen als habitatges en edificis entre mitgeres
6
 i els adossats. Els pisos (planta baixa inclosa) 

eren poc nombrosos si bé el 2020 s’ha reduït més la quantitat. Els habitatges de la mostra del 2020 són 

més grans, més els xalets, i un 27% més cars. 

Oferta segona mà. 04/2019 i 04/2020 

 
Nre Dormitoris m²c Preu unitari €/m²c 

Tipus 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Adossada 4  3  3,5  3,3  204,0  240,7  254.394,3  223.333,3  1.254,7  951,1  

Aparellada 0  1  0,0  4,0  0  283,0  0,0  285.000,0  0,0  1.007,1  

Dúplex 3  0  3,3  0,0  135,7  0,0  180.833,3  0,0  1.342,1  0,0  

Casa 0  1  0,0  4,0  0  387,0  0,0  228.500,0  0,0  590,4  

Entre mitgeres 4  3  3,3  3,0  203,3  206,3  217.250,0  258.766,7  1.077,5  1.291,1  

Pis 2  2  2,0  3,5  64,0  113,5  113.000,0  206.500,0  1.799,0  1.804,6  

Planta baixa 1  1  1,0  2,0  44,0  60,0  65.000,0  125.000,0  1.477,3  2.083,3  

Xalet 6  3  3,3  4,0  188,8  266,7  297.833,3  443.000,0  1.559,6  1.662,5  

Total 20  14  3,0  3,4  155,8  221,3  225.353,9  273.342,9  1.389,4  1.357,4  

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

En més d’una quarta part dels habitatges es desconeix la seva antiguitat, percentatge que augmenta fins 

al 45 en la mostra del 2019. Ambdues mostres es caracteritzen per una certa dispersió tot i poder posar 

en relleu el nul pes de l’habitatge anterior als anys setanta i un pes que se situa entorn el 30% dels 

construïts a partir de 1991. En definitiva, una mostra relativament moderna, en consonància amb el pes 

dels habitatges construïts en aquest període (45,5% segons el cens del 2011, vegeu punt 5.3). 

 

                                                           
6
 Són edificis entre mitgeres unifamiliars si bé per regla general estan formats per dos pisos independents. Si les 

NN.UU ho permeten, podrien ser transformats en plurifamiliars, amb divisió horitzontal o no. En algunes ocasions 
s’ha detectat casos en què malgrat que no és permès hi han acabat residint-hi UC diferents. 
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Antiguitat de l’habitatge en oferta, abril 2019 i 2020 

04/2019 Nre Pes Habitacions m²c Preu (€) €/m²c 

Fins 1970 1  5,0  2,0  231,0  181.000,0  783,5  

1971-1980 3  15,0  3,7  176,7  220.000,0  1.254,7  

1981-1990 1  5,0  4,0  230,0  250.000,0  1.087,0  

1991-2001 4  20,0  3,0  170,3  254.750,0  1.448,0  

2002-2011 2  10,0  3,0  103,5  169.500,0  1.843,5  

sd 9  45,0  3,0  162,4  228.675,2  1.408,2  

Total 20  100,0  3,1  167,1  225.353,9  1.389,4  

04-2020 Nre Pes Habitacions m²c Preu (€) €/m²c 

Fins 1970 3  21,4  3,0  218,3  285.433,3  1.340,4  

1971-1980 2  14,3  4,0  291,5  211.750,0  792,7  

1981-1990 1  7,1  3,0  198,0  205.000,0  1.035,4  

1991-2001 3  21,4  3,7  226,0  312.333,3  1.499,7  

2002-2011 1  7,1  4,0  283,0  285.000,0  1.007,1  

sd 4  28,6  3,3  175,3  280.000,0  1.714,0  

Total 14  100,0  3,4  221,3  273.342,9  1.357,4  

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

En relació amb l’habitatge en lloguer, un únic no serveix per a poder fer cap avaluació més enllà 

d’indicar que és una planta baixa que té una superfície construïda de 60 m² i es demana una renda de 

490 €/mes.  

La mostra del 2019 era de 2 habitatges i tenien 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 tenia 50 m² 

construïts.  

Si comparem el preu per m² construït d’ambdues, el preu ha augmentat una mica, passant dels 8 €/m² el 

2019 als 8,2 el 2020.  

En tot cas, el preu de la planta baixa és més proper a la renda mitjana de les fiances dipositades a 

l’Incasòl el 2019, de 484,06 € (vegeu punt 5.6). 

 

5.6. Els preus de lloguer de l’habitatge 

Hi ha informació sobre el nombre de contractes de lloguer i rendes 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 el 2005, amb un 2,1‰ 

tot i que les mitjanes comarcal i catalana no eren gaire més bones, tot i ser més grans: 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 el fet que al municipi el nombre de contractes decau des del 2017 i el 2018 ja era 

inferior al 10‰ mentre que a Osona i Catalunya segueixen augmentant
7
. 

                                                           
7
 Es tenen les dades fins al tercer trimestre del 2019, però no s’actualitza en el cas del nombre de contractes, ja que 

és menor a causa de no estar tancat l’any. 
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Contractes de lloguer per 1.000 habitants, 2005-2018 
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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 el 2019 tot i que dels del 2017 la diferència 

augmenta, sent menor a Folgueroles. En tots dos àmbits ha estat menor al mitjà català en tots els anys, 

augmentant la diferència en el  transcurs d’aquests i sent el 2019 del 51% a Folgueroles i 44% a Osona. 

En els quatre anys el preu mitjà ha augmentat mensualment si bé l’augment ha estat més moderat a 

Folgueroles que als altres dos àmbits: del 15,% a Folgueroles entre els anys 2015 i 2019, 24,9% a Osona i 

31% a Catalunya. L’increment més important va ser el 2017 i a partir d’aquell any s’ha anat moderant. 

Preu mitjà contractual (€/mes), 2015-2019 
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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. 

Nota: el 2019 abasta fins al tercer trimestre 
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6. Caracterització socioeconòmica de la població 

6.1. 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 volum que la inactiva tot i que en termes relatius el guany en ambdós grups ha 

estat molt semblant, del 31.8% en l’activa i 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 nou punts percentuals 

més que el 2001. Majoritàriament els desocupats eren persones amb una ocupació anterior; en relació 

amb el 2001 els que cercaven la primera feina redueixen 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 de l’INE i elaboració pròpia 

Són rellevants (no només per a Folgueroles) els canvis conceptuals que s’han produït entre els 2 anys 

censals:  

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

fer una avaluació sobre evolució, tot i que el fet que hagin estat categoritzats diferenciadament 

fa pensar que el segon ha guanyat pes; 

- Els prejubilats tampoc apareixien el 2001, cosa que fa creure que si bé ja existia aquesta 

categoria, en deu anys ha adquirit un pes prou rellevant perquè tinguin categoria pròpia. Tot i 

augmentar, l’ és dels més baixos, rere del dels ocupats; 

- El 2001 es distingien les feines de la llar de les altres situacions (10% en aquell any); el 2011, 

han desaparegut tot i quedar incloses en “altres situacions”, les quals es redueixen en un 33%. 
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6.2. 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 menor a la mitjana d’Osona i la província de Barcelona des del 2008, en quasi la meitat 

en relació amb Osona i una mica més en relació la demarcació.  

Els tres àmbits segueixen les mateixes pautes d’augment fins al 2013,  reducció a partir del 2014 i lleu 

augment el març de 2020.  

A més de la menor incidència a Folgueroles destaquen el punt d’inflexió el 2011, més gran al municipi, i 

la reducció més gran el 2015, del 4,2% a Folgueroles contra el 2,3 a Osona i l’1,7% a la demarcació. 

Taxa d’atur registral (%), 03-2018 a 03/2020 
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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 el mes de març de cada any. 

El març del 2020 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 alta. 

L’atur va afectar de mitjanes a una mica més de 100 persones entre els anys 2009 i 2014 amb l’excepció 

del 2011, que és una mica inferior; el màxim s’hi va arribar els anys 2012 i 2013 amb quasi 120.  

- De 1983 fins al 2008 de mitjana el nombre va afectar una mica més de quaranta persones, si bé 

des del 2005 supera la cinquantena. 

- El 2009 el nombre d’inscrits quasi duplica el del 2008 i el 2012-2013 es multiplica per 2,25. 

- El 2019 el nombre d’inscrits augmenta un 23% respecte l’any anterior. La xifra d’inscrits és igual 

al del 2007 i inferior al del 2006. 
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Evolució de l’atur registrat a 31 de març 

34

41

53

38

60

53

102

93

116 117

108

72

62

43

53

0

20

40

60

80

100

120

140

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

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

Nota: Recomptes a 31 de març de cada any. 

L’evolució no és del tot comuna en tots els grups d’edat: 

- A l’inici de la crisi, els grups d’edat més afectats van ser els de 30 a 44 anys i 55 a 59 anys, 

destacant els de 35 a 44 anys. 

- A partir del 2011 augmenta més el nombre en els efectius de 40 a 44 anys.  

- A partir del 2012-2013 s’hi incorporen els de 45 a 49 i de 60 i més anys, que acaben sent els que 

més efectius tenen. 

El 2019 tots els grups d’edat compresos entre els 20 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, igual que en els menors de 19 anys
8
, si bé la diferència és menor que a la dels altres dos. 

Evolució de l’atur registrat per grups quinquennals 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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  2,8  

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  3,6  

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  3,3  

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  6,3  

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  1,5  

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  5,2  

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  8,9  

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  6,8  

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  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  9,2  

Total 52,9  56,7  52,9  61,1  95,6  94,1  94,8  #### #### 97,3  74,4  68,5  57,3  48,3  55,3  

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

Nota: mitjanes anuals. 

                                                           
8
 Un nombre important de persones de 16 a 19 anys estant encara fent estudis no obligatoris, perquè han de ser 

comptabilitzats com a població inactiva però es desconeix aquesta dada. D’aquí que el pes sigui el més baix de tots. 
És també vàlid pels que tenen entre 20 i 24 anys tot i que la proporció sol ser menor. 
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Si es relaciona els inscrits a l’atur amb els efectius dels seus respectius grups d’edat,  va afectar més als 

joves de 25 a 29 anys del 2012 al 2014, suposant entorn del 10% dels seus efectius i als més joves el 

2012, també amb el 10%. Amb tot, els més afectats han estat els de 55 a 59 anys entre el 2007 i 2013 i 

els majors de 60 anys des del 2012 superant al grup anterior. En tots els grups d’edat, el percentatge es 

redueix respecte al 2009, llevat dels de 60 i més anys, en què augmenta. 

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 2019 

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  2,7  2,2  

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  4,0  4,0  

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  3,5  3,8  

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  6,6  6,1  

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  1,0  1,3  

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  2,3  2,6  

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  3,9  3,4  

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  4,2  4,1  

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  5,1  

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  7,9  7,9  

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  3,9  3,9  

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

elaboració pròpia 

Nota: mitjanes anuals. 

Per sectors, els serveis substitueixen a la indústria des del 2009, i van guanyant amplitud fins a assolir 

gairebé el 62% el 2019; el qual, malgrat que redueix el volum a una mica més de la meitat respecte al 

2012, el 2019 té un augment del 17% en relació amb el 2018. La indústria aporta menys inscrits a l’atur 

des del 2009, no tant a causa de la reducció dels inscrits en aquest sector, que encara augmenten en 

aquell any (màxim), sinó de l’increment més gran en els serveis i la construcció. La resta de sectors 

tenen poc pes però s’ha de destacar el de la construcció entre els anys 2008 i 2014, en què superen el 

10%. 

Atur registrat per sectors (%) 
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Font: web de l’Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia 

Nota: mitjanes anuals. 
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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 ha reduït el volum, el 2019 segueix sent la que encara domina. La branca que inclou les activitats 

administratives i serveis auxiliars és la segona afectada (el 2018 passa davant del d’alimentaciódes del 

2013. 

 

6.3. 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 2009-20189, 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 el mes de març, en tots els anys el nombre de 

beneficiaris ha estat inferior al nombre d’inscrits. 

Evolució de l’atur i beneficiaris de prestacions de desocupació (març) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aturats Beneficiaris

 

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.  

El 2009 el 88% dels inscrits percebien alguna prestació per desocupació mentre que el 2019 es va reduir 

al 70%, una situació una mica 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). 
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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 en relleu el progressiu empitjorament de la 

situació dels aturats de llarga durada: 

- Es redueix en deu punts percentuals la prestació contributiva, que el 2009 donava cobertura a 

més de tres quartes parts dels beneficiaris, 

- Augmenta l’assistencial en sis punts i la renda activa d’inserció en quatre proporcionant, entre 

ambdues, cobertura a quasi un terç dels beneficiaris. 

- Malgrat que el 2015 s’afegeix el programa d’activació per a l’ocupació (Reial Decret Llei 

16/2014), aquest no va beneficiar ningú el 2019 i molt poques persones en els anys anteriors. 

Prestacions per desocupació segons tipus (%) 
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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.  

S’ha d’assenyalar que la cobertura millora en relació amb el 2018, ja que els que perceben prestacions 

contributives augmenten el seu pes en gairebé 7 punts percentuals; aquesta millora és a causa de 

l’augment del nombre d’aturats (vegeu punt 6.2). 

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. 
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6.4. La capacitat econòmica de la seva població 

Hi ha poca informació desagregada a escala municipal. Tot amb tot, la renda familiar disponible bruta
9
 

(RFDB en endavant) és 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
10

. En 

ser Folgueroles un municipi de menys de 5.000 habitants s’empra la de la Diputació de Barcelona, la 

qual comprèn del 2000 al 2019. 

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 des del 2017. 

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 
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 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. 
10

 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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L’índex es redueix a Folgueroles i Osona fins al 2011 a causa d’increments de la renda mitjana provincial 

més grans entre el 2001 i el 2011. Del 2012 al 2017, per contra, han estat més grans a municipi i 

comarca que a la demarcació, llevat del 2015, però amb amplituds variables (de 3 a 807 €, 248 € de 

mitjana), la més gran el 2016. Des del 2018 ambdós tornen a reduir l’índex, primer a causa d’increments 

menors al municipi i comarca en relació amb Barcelona (insignificant a Folgueroles) i el 2019 perquè es 

torna a reduir a Folgueroles i Osona (uns 65 €), mentre que a la demarcació augmenta en quasi 280 €. 

El 2003 i 2009 es produeix una reducció de la renda als tres àmbits, més notable el 2009 i superior a 

Folgueroles (-947 €) que Osona (-883 €) i província de Barcelona (-690 €). El 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). 

 

6.5. Distribució de la renda de les llars (unitats de consum) 

L’INE ha publicat recentment dades de la distribució de la renda de les llars (unitats de consum) per 

seccions censals per als anys 2015 i 2016, projecte que està encara en fase experimental11.  

Les fonts d’informació i la metodologia són diferents de les que serveixen de base per a la renda familiar 

disponible bruta, però la principal diferència rau en el fet que l’emprada per l’INE és la renda neta 

(exclosos impostos i cotitzacions), per què hi ha discrepàncies entre elles. Aquesta estadística incorpora 

a més: 

- Font dels ingressos. 

- Percentatge de població amb ingressos per unitat de consum que se situa per sota de 

determinats llindars de renda i que permet tenir un nou indicador de desigualtat. 

- Indicadors demogràfics que contribueixen a caracteritzar la població resident.  

Folgueroles està format per un únic districte i secció censal (el volum de població és insuficient en 

termes de nombre d’electors) per a més subdivisions. És per aquesta raó que s’opta per comparar el 

municipi amb els del seu entorn. 

El volum de població de Folgueroles, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga és força igual i Sant Julià de 

Vilatorta en té uns 800 més, mentre que Vic, centre de la comarca, supera els quaranta tres mil. 

Folgueroles és un municipi més jove que la resta, tret de Vic que és una mica més gran, i destaca Santa 

Eugènia de Berga, el més madur de tots i amb menys pes dels menors de 18 anys i més dels majors de 

64 anys. A Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta, les llars unipersonals tenen menys pes mentre que a Vic 

supera la quarta part del total. Els dos primers tenien una dimensió mitjana de la llar de quasi 2,9 

mentre que la resta estava entorn de 2,7, més gran que la mitjana catalana el 2011 (2,54) i comarcal 

(2,64) tot i que Vic s’acosta a la mitjana d’Osona. 

                                                           
11

 “Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH)”, julio 2019. Subdirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas, INE, 

https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
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Indicadors demogràfics, 2016 

 

Edat 
mitjana 

població 
% < 18 
anys 

% 65 i + 
anys 

Dimensió 
mitjana llar 

% 
Unipersonals Població 

Folgueroles 39,0  25,7  14,4  2,87  17,8  2.288  

Calldetenes 41,1  18,8  16,5  2,72  21,4  2.399  

Sant Julià de Vilatorta 40,7  21,1  16,5  2,89  18,5  3.102  

Santa Eugènia de Berga 42,2  17,3  16,9  2,73  20,5  2.261  

Vic 39,6  21,1  15,3  2,69  26,6  43.162  

Font. Pàgina web de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) i elaboració pròpia 

El 2016 la renda neta mitjana de Folgueroles era de 39.130 €, un 5,8% més que l’any anterior, i per 

habitant va ser de 13.537 €, també el 5,8% més que l’any anterior. 

 

 

Renda mitjana per llar i persona (€), 2016 
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Font. Pàgina web de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) i elaboració pròpia 

Els habitants de Folgueroles tenen més capacitat econòmica en relació amb Calldetenes (+7,8%), Santa 

Eugènia de Berga (+14,6%) i Vic (+16,9%), però inferior a la dels habitants de Sant Julià de Vilatorta (-

12%), el municipi amb més capacitat econòmica del conjunt i un gran pes de l’habitatge unifamiliar 

aïllat, més que a Folgueroles. 

Dels cinc municipis, és el que ha experimentat un augment més gran en la renda en relació l’any 

anterior, de gairebé el 6%, contra el quasi 5% de Vic i Calldetenes, el 4% de Sant Julià de Vilatorta i el 

3,3% de Santa Eugènia de Berga. 

En els cinc municipis la principal font d’ingressos la constitueixen els salaris, amb poques diferències 

entre ells, destacant potser la mica menys de dos terços de Vic i la mica més de Folgueroles i Santa 

Eugènia de Berga. 
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Font dels ingressos (%), 2016 

 
Salaris Pensions 

Prestacions 
desocupació 

Altres 
prestacions 

Altres 
ingressos 

Folgueroles 66,9 14,5 1,3 2,9 14,4 

Calldetenes 64,5 16,1 1,4 2,8 15,1 

Sant Julià de Vilatorta 65,8 14,2 1,2 2,7 16,1 

Santa Eugènia de Berga 66,8 17,5 1,6 3,2 11,0 

Vic 64,1 17,5 1,9 3,5 13,0 

Font. Pàgina web de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) i elaboració pròpia 

Les pensions són la segona font però amb alguna diferència més substantiva: s’acosten a la cinquena 

part a Santa Eugènia de Berga i Vic, quasi igualen els altres ingressos12  a Folgueroles, mentre que a Sant 

Julià de Vilatorta passen a ser la tercera font, superada pels altres ingressos. 

Tot i la bona capacitat econòmica mitjana de la població hi ha una part de població que no assoleixen els 

10.000 €, llindar de gran pobresa. A Folgueroles, l’11,6% de la població viu en aquestes llars, havent de 

destacar que entre aquests, el 2,3% viu en llars amb ingressos inferiors als 5.000 €, pobresa extrema, i 

un 3,2% més que es troba en el tram de 5.000 a menys de 7.500 €. Comparat amb els municipis de 

l’entorn, el percentatge és menor a Sant Julià de Vilatorta, que voreja el 10%, similar a Calldetenes i 

Santa Eugènia de Berga, mentre que Vic, capital comarcal i nucli urbà compacte, supera la cinquena part 

de les llars. 

Població que viu en llars amb uns ingressos inferiors a als 10.000 € (%), 2016 

 
< 5.000 

> 5.000 
< 7.500 

> 7.500 
< 10.000 Total 

Folgueroles 2,3  3,2  6,1  11,6  

Calldetenes 3,5  2,8  5,3  11,6  

Sant Julià de Vilatorta 3,1  2,4  4,0  9,5  

Santa Eugènia de Berga 2,7  2,1  6,4  11,2  

Vic 7,1  6,4  9,2  22,7  

Font. Pàgina web de l’INE, Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) i elaboració pròpia 

Així doncs, hi ha una mica menys del 12% de la població que viu en llars amb molt poca capacitat 

econòmica. Tot amb tot, no es té informació del nombre de llars afectades, o si més no del percentatge, 

tot i que, i atenint-se a la dimensió mitjana de la llar, es pot apuntar que en percentatge podria 

equivaldre entre una quarta part i un terç (entre el 3 i 4% de les llars); d’aquest percentatge, no totes les 

llars tindran problemes en relació amb l’habitatge. 

 

7. La població en situació o risc d’exclusió socioresidencial 

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

unitats de convivència (UC) el 2019, tres més que l’any anterior.  

- Totes eren unipersonals.  

- Una mica més de la meitat 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 (3 de lloguer jove) 

- No hi havia cap inscrit per accedir a habitatge de la borsa de mediació de lloguer social. 

                                                           
12

 Rendes de capital mobiliari, rendes d’arrendament d’immobles, rendiments d’activitats econòmiques, etc. 
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Segons dades oficials, des del 2017 hi havia 2 habitatges llogats per les borses d’habitatge de lloguer 

social. 

Les principals problemàtiques en relació amb l’habitatge detectades pels Serveis Socials al municipi han 

estat d’ingressos econòmics insuficients, administració econòmica deficient i deutes, les quals poden 

afectar, entre d’altres, a les dificultats de pagament als subministraments, i les rendes de lloguer. 

Així mateix, segons dades dels Serveis Socials, el 2018: 

- L’Agència d’habitatge de Catalunya (AHC) va concedir ajuts per a prestacions al lloguer a dotze 

UC (entre el 2013 i 2017 va augmentar el nombre, de vuit a dotze, i el 2018 es manté estable) i 

es va tramitar un ajut d’especial urgència al lloguer (no consten dades dels anys anteriors=.  

- Es va proporcionar ajut per als subministraments a cinc UC 2018 (el màxim es va detectar el 

2015 amb onze casos, des de llavors a oscil·lat entre els 5 i 7 casos). 

- Es van concedir subvencions per IBI a tres propietaris de pisos que estan a la borsa d’habitatge 

(des del 2013 a oscil·lat entre els o i 2 casos). 

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

problemes de pagament de l’habitatge i problemes d’accés i primer accés.  

Els ajuts a subministraments han estat subsumits als problemes de manteniment de l’habitatge donat 

que habitualment solen anar junts i el nombre es podria incrementar de manera incorrecta.  

Problemes habitatge Nre Pes 

Pagament de l'habitatge 13 56,5% 

Accés 6 26,1% 

Primer accés 4 17,4% 

Total 23 100,0% 

Font. Serveis Socials de l’Ajuntament de Folgueroles i elaboració pròpia 

El 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 per què possiblement deuen 

optar per la primera emancipació en un altre municipi o ciutat o és més tardana que en altres municipis 

en cas que donin preferència a residir en el mateix municipi. 

D’una banda, la quasi nul·la d’oferta d’habitatge en lloguer dificulta encara més la possibilitat 

d’emancipació, inclús amb unes rendes mitjanes molt menors que la mitjana catalana; de l’altra, la 

tipologia dominant de l’habitatge facilita que es pugui residir a la llar familiar amb un cert grau 

d’aïllament de l’entorn familiar. 

A partir d’aquesta base es fa una estimació de les necessitats d’habitatge. El principal factor de les 

dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge està estretament vinculat amb l’accés i/o manteniment 

del treball: nombre d’aturats que malgrat situar-se en un nombre similar al dels anys previs a la crisi, cal 

afegir-hi la pèrdua de les prestacions per desocupació més gran que la reducció del nombre d’aturats. 
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Igualment, està emergint una nova situació de pobresa, la d’aquells que tot i tenir feina, disminueix la 

seva capacitat econòmica, sigui a causa de la reducció dels salaris, sigui a causa de la precarització de les 

condicions de contractació (contractes de curta durada i amb remuneracions baixes o molt baixes)
13

.  

Actualment costa molt fer una previsió mínimament raonable sobre quina pot ser l’evolució a curt 

termini: sembla que l’augment de l’atur s’hagi més o menys estabilitzat, sembla que l’empobriment de 

les persones amb una situació d’atur de llarga durada pot seguir en augment en els anys vinents, 

tampoc no es pot descartar que el nombre de persones en situació d’atur de llarga durada augmenti, 

etc. 

En aquestes condicions, es proposa fer un encaix de quin podria ser el volum total de les llars amb 

problemes pel pagament, en risc de pèrdua de l’habitatge i amb dificultats d’accés emprant com a 

referència la relació entre augment de l’atur i disminució del nombre de beneficiaris. El diferencial va del 

màxim del 14% el 2019 i el mínim del 2% el 2010, amb una mitjana en aquest període del 2,4%. 

Com a mínim s’emprarà el 2%, ja que mostra una mínima tendència d’estabilització; com a màxim 

s’empra el 2,4%, mitjana ja que inclou tant els anys d’empitjorament com de millora. 

L’estimació de necessitats d’habitatge amb protecció en l’horitzó del pla es presenta segons tres 

possibles escenaris: 

1. Baix, que deriva de les necessitats pròpies però també de l’estabilització de la situació 

econòmica, la qual podria suposar un estancament pel que fa a l’emancipació i una cronificació 

dels problemes de pagament d’habitatge però no el seu augment. En aquest escenari, el 

nombre estimat vorejaria la trentena, en consonància amb l’evolució de les dades socials, i 

podria afectar entre el 3% de les llars (escenari padronal) o el 2,7% (escenari alt). 

2. Mitjà, que considera que l’actual crisi pot derivar en un augment dels problemes de 

manteniment i també d’accés, però relativament moderat atesa la capacitat econòmica mitjana 

de la població. En aquest escenari el nombre estimat rondaria la vuitantena, considerant que 

les necessitats augmentarien proporcionalment en els tres casos identificats, i afectaria entre el 

8% (escenari padronal) i 7,2% (escenari alt) de les llars. 

3. Alt, que considera que els afectats per manteniment augmentaran tant en els que tenen 

hipoteques vives com lloguers a causa d’una major duresa de la crisi i una perllongació en el 

temps més gran. Igualment, considera que una oferta més gran d’habitatge amb protecció pot 

servir per a estimular l’emancipació dels joves en el mateix municipi en lloc d’emigrar a altres. 

En aquest escenari les necessitats serien d’una mica més de 190, i considera que el que més 

creixerà és el primer accés, seguit pel manteniment. Afectaria quasi una cinquena part de les 

llars en l’escenari padronal i el 17,6% en l’alt. 

 
Baix Mitjà Màxim 

Pagament de l'habitatge 12  32  58  

Accés 8  22  27  

Primer accés 9  24  108  

Total 29  78  192  

% llars 2038 escenari padronal 3,0  8,0  19,6  

% llars 2038 escenari alt 2,7  7,2  17,6  

 

                                                           
13

 Malgrat que la RFDB mitjana de Folgueroles sigui més gran que la de la demarcació i la comarca, es redueix 
novament des del 2017 sense que es recuperés respecte a 2008 (vegeu punt 6.4). 
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8. Proposta del POUM 

8.1. Proposta de reserves de sòl residencial segons règims 

La proposta què fa el POUM per l’obtenció de nous habitatges, siguin de lliure mercat o amb algun tipus 
de protecció, té en consideració les expectatives de creixement del nombre de llars. Segons determina 
la legislació actualment vigent, s’ha de preveure un mínim amb protecció pública per al compliment dels 
objectius definits en la memòria social del 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús. 

Si ens fixem en el sostre residencial màxim dels àmbits definits pel POUM tant en polígons d’actuació 
(tant el considerat sostre residencial de nova implantació com el que no té aquesta consideració d’acord 
amb la definició de l’art. 57.4 del TRLU) com en sectors en resulta la següent taula resum: 

 

 
Sostre residencial Habitatges 

 
m²st % Unitats % 

Habitatge lliure 47.739,9  72,0  249  55,2  

Habitatge amb protecció 18.544,2  28,0  202  44,8  

Habitatge total 66.284,2  100,0  450  100,0  

El sostre destinat a habitatge amb protecció seria el 28% del sostre total (el 44,8% d’habitatges). Això és 
a causa què inclou el PAU 04 El Pedró, el qual no pot ser comptabilitzat, ja que no és sostre de nova 
creació (prové del PAU 1 del planejament actualment vigent), i que només s’ha construït cinc habitatges 
unifamiliars dels 14 que se’n podrien construir. El seu objectiu és la urbanització de la zona est del 

barri de la Damunt. 

Si se l’exclou, el POUM acompleix amb el percentatge mínim establert, el 30% del sostre per a habitatge 
amb algun tipus de protecció, que suposa el 45,7% dels habitatges totals que es poden obtenir: 

 
Sostre residencial Habitatges 

 
m²st % Unitats % 

Habitatge lliure 43.269,8  70,0  240  54,3  

Habitatge amb protecció 18.544,2  30,0  202  45,7  

Habitatge total 61.814,0  100,0  441  100,0  

El sostre residencial destinat a habitatge amb protecció es distribueix homogèniament entre tots els 
PAU i sectors. 

   
Lliure HPP HPC Total 

   
m²st % m²st % m²st % m²st 

SU
C

 

PAU 01 Passatge del Noguer 1.093,4  70,0  312,4  20,0  156,2  10,0  1.562,0  

PAU 02 El Molí 2.630,3  70,0  751,5  20,0  375,8  10,0  3.757,5  

PAU 03 La Rambla 2.257,5  70,0  645,0  20,0  322,5  10,0  3.225,0  

Total SUC 5.981,2  70,0  1.708,9  20,0  854,5  10,0  8.544,5  

SU
D

 

SUD 02 Escoles 16.762,6  70,0  4.789,3  20,0  2.394,7  10,0  23.946,5  

SUD 03 Les Codinoies 10.101,0  70,0  2.886,0  20,0  1.443,0  10,0  14.430,0  

SUD 04 Ctra Vilanova 10.425,1  70,0  2.978,6  20,0  1.489,3  10,0  14.893,0  

Total SUD 37.288,7  70,0  10.653,9  20,0  5.327,0  10,0  53.269,5  

Total POUM 43.269,8  70,0  12.362,8  20,0  6.181,4  10,0  61.814,0  

Els PAU són de menor dimensió, no arriben als 4.000 m² de sostre, per què el volum més important es 
podrà obtenir dels sectors, destacant el SUD 02. 

Com indica la memòria d’ordenació al punt 3.2 Els sectors de creixement:  

“La proposta d’ordenació opta per un creixement compacte, amb contraposició amb el creixement 
extensiu del planejament vigent. Les propostes tenen en compte tant la limitació imposada pel PTCC 
(extensió màxima de 15,90 Ha), com els escenaris de població previstos per al 2038. Cal tenir en compte 
que les previsions del POUM, per garantir que es doni resposta a les necessitats d’habitatge cal que sigui 
superior a les projeccions, ja que no tots els àmbits s’arribaran a desenvolupar. En canvi una previsió 
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més restrictiva pot provocar una demanda d’habitatge a la que el pla no pugui donar resposta i comporti 
un augment del preu dels habitatges i obligui les noves famílies a buscar preus més assequibles als 
pobles veïns.” 

- SUD 02 Escoles: Prové del POUM 2007 però s’ha reduït la seva superfície per ajustar‐se a les 
previsions de creixement de la població i limitació del Pla Territorial. Queda delimitat al nord 
pel vial de vora i completa la trama urbana i els carrers en cul‐de‐sac, donant un final endreçat 
a la trama urbana. Es manté la reserva d’equipaments ocupada anticipadament que correspon 
a l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer. 

- SUD 03 Les Codinoies: Completa el buit urbà existent entre la carretera N‐141d i el nucli urbà, 
preveient una nova zona residencial molt propera al centre de la vila. Permet donar continuïtat 
al carrer de la Unió fins a l’avinguda de Puig i Cunyer, al límit del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta acabant de completar la xarxa de comunicacions. El Planejament vigent optava per 
una tipologia d’eixample que no lliga amb la resta de la trama urbana del nucli urbà i preveient 
prop de 500 habitatges, que supera amb escreix les necessitats de la població. 

Seguint amb l’estratègia de contenció del creixement, es limita l’àmbit amb el traçat de la nova 
avinguda de Puig i Cunyer, mantenint la resta com a sòl rural. 

- SUD 04 Carretera Vilanova: àmbit delimitat amb l’objectiu de regularitzar el límit est del nucli 
urbà i facilitar l’accés al barri de la Damunt des de la Carretera. Així mateix es preveu un àmbit 
discontinu al sud per destinar‐lo a parcament per als dies de gran afluència al nucli urbà. 
L’àmbit preveu importants reserves per equipaments, una part ja ocupada derivada de la 
reparcel·lació aprovada al sector 3+4, mentre que la resta de reserves previstes al planejament 
vigent s’ha modificat ajustant a la cessió de 2.950 m²s on s’emplaçarà un nou pavelló esportiu. 

Així mateix, al punt 3.3. Els àmbits d’actuació en sòl urbà: 

“Al sòl urbà es delimiten Polígons d’Actuació Urbanística, amb l’objectiu de remodelar algunes àrees 
urbanes parcialment edificades o urbanitzades o que provenen del POUM 2007, per tal de definir una 
nova ordenació i assolir els objectius que es proposa el pla. 

L’objectiu principal de la proposta és reduir i simplificar la gestió dels PAU’s previstos al planejament 
vigent, que en plantejava fins a set, i encara no n’hi ha cap de finalitzat. Aquests àmbits juguen un paper 
important pel que fa a la compleció de la xarxa de comunicacions, ja sigui per la creació de nous vials 
rodats, com per la creació de la xarxa de recorreguts cívics i espais lliures lligats al Torrent de 
Folgueroles que configuren l’estructura del verd.” 

- PAU 01 Passatge del Noguer: Petit àmbit que es delimita amb l’objectiu de resoldre el 
cul‐de‐sac al Passatge del Noguer així com la situació del solar del carrer Montserrat que estava 
inclòs al sector SUD01 del planejament vigent. Es completen les illes de sòl residencial i es 
preveu un vial cívic que permeti enllaçar amb el camí rural al nord. 

- PAU02 El Molí: prové del PMU 1 del POUM 2007. Aquest polígon resol l’acabament de la trama 
urbana i la relació del teixit urbà amb la Bassa del Molí i el Passeig del Torrent de Folgueroles. 
Per aquest motiu preveu una reserva d’espai lliure que busca la relació directa d’aquests dos 
elements amb el nucli urbà i la plaça de la Ricardera. 

- PAU03 La Rambla: prové del PMU 2 del Planejament vigent. Té com a objectiu donar un final a 
la trama residencial on entra en contacte amb el teixit industrial. Preveu la compleció de l’illa 
del carrer de la Font deixant una reserva amb clau E‐V a la zona en contacte directe amb les 
edificacions d’ús industrial. També contribueix a la creació de la xarxa de vials cívics mitjançant 
l’obertura de l’Avinguda Puig i Cunyer. 

Gairebé el 48% dels nous habitatges tindran algun règim de protecció, superant amb escreix el mínim 
del 30% a causa de les dimensions més grans dels habitatges lliures, destacant el SUD 02 en què 
l’habitatge amb protecció és del 56% per ser el sector en què l’habitatge lliure té les dimensions més 
grans respecte a tots els àmbits. 
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Lliure HPP HPC Total 

   
Nre % Nre % Nre %   

SU
C

 

PAU 01 Passatge del Noguer 9  64,0  3  24,4  2  11,6  14  

PAU 02 El Molí 22  64,0  8  24,4  4  11,6  34  

PAU 03 La Rambla 14  58,3  7  29,2  3  12,5  24  

Total SUC 45  62,2  18  26,0  9  11,9  72  

SU
D

 

SUD 02 Escoles 61  43,6  53  38,3  25  18,1  139  

SUD 03 Les Codinoies 63  57,0  32  29,2  15  13,8  110  

SUD 04 Ctra Vilanova 71  59,4  33  27,6  16  13,1  120  

Total SUD 195  52,7  118  32,1  56  15,2  369  

Total POUM 240  54,3  136  31,1  65  14,7  441  

 

8.2. Grau de cobertura de les reserves d’HPO en relació les necessitats 

Per a avaluar el grau de cobertura de les reserves realitzades segons les necessitats d’habitatge 
assequible i social estimades es fa un balanç amb l’habitatge amb protecció a obtenir dels PAU i sectors 
del POUM, el qual proporciona una forquilla molt àmplia segons escenaris, des d’un gran escreix, d’una 
mica més de 170 unitats de l’escenari baix al mínim de deu en l’alt. 

 
Baix Mitjà Màxim 

Necessitats 29  78  192  

Reserves POUM 202  

Balanç 171  123  9  

 

En l’escenari baix, que deriva de les necessitats pròpies i l’estancament d’emancipació i cronificació dels 
problemes de pagament però no la seva expansió (vegeu punt 7), l’escreix és gran de 172 unitats. 

En l’escenari mitjà, que preveu un augment de les necessitats en els tres àmbits identificats, hi seguiria 
havent un escreix de més de 100 unitats. 

Únicament en l’alt, en què pressuposa que l’oferta d’habitatge amb protecció pot contribuir a 
augmentar l’emancipació al mateix municipi, l’escreix quasi desapareix, quedant en deu unitats. Amb el 
desenvolupament progressiu del POUM, els dos escenaris amb més probabilitat són el mitjà i l’alt. 

 

8.3. Idoneïtat de la localització del sòl residencial i de les reserves per a habitatge amb 
protecció oficial 

L’article 57.6 de la Llei d’Urbanisme indica que, 

“Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública s'han d'emplaçar evitant la 
concentració excessiva d'habitatges d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2, 
per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur 
nivell de renda.” 

En base a aquest, es considera que la distribució de les reserves de sostre per a habitatge amb protecció 
oficial fetes pel POUM acompleixen també aquest requisit, a l’estar distribuïdes entre els diferents 
sectors i àmbits definits en el POUM. 

En qualsevol cas, el planejament derivat per als polígons de millora urbana, plans parcials que 
desenvolupin els sòls urbanitzables delimitats i, projectes en els polígons d’actuació urbana, hauran de 
localitzar l’habitatge amb protecció oficial en l’emplaçament més idoni tant per a evitar-ne l’excessiva 
concentració com per a facilitar l’accessibilitat als serveis i equipaments als col·lectius que el requereixin 
ateses les seves majors dificultats d’accés al transport privat. 
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8.4. Mecanismes previstos per l’obtenció de l’habitatge protegit i previsions temporals 

Per assolir l’objectiu d’habitatge protegit s’empraran els mecanismes previstos a la llei per l’obtenció de 
les cessions d’aprofitament urbanístic. El mecanisme serà a través de la gestió urbanística. Les figures de 
planejament previstes en cada àmbit d’actuació garanteixen la seva obtenció. 

Pel que fa les previsions temporals, a la memòria d’ordenació, al punt 3.14, s’estableix l’agenda de les 
actuacions urbanístiques previstes, establint quins són els sectors que permeten assolir els objectius 
establerts al POUM i quina és la iniciativa en el desenvolupament de les actuacions a preveure. 

 
Num Nom Ús prinicpal

1er Sexenni 2n Sexenni 3r Sexenni

PAU 1 Passatge del Noguer Residencial

PAU 2 El Molí Residencial

PAU 3 La Rambla Residencial

PAU 4 El Padró Residencial

SUD01 La Codina Activ econòmica

SUD02 Escoles Residencial

SUD03 Les Codinoies Residencial

SUD04 Ctra Vilanova Residencial  

 

9. Anàlisi dels equipaments comunitaris 

A la memòria d’informació, al punt 5.1, s’analitza el sistema d’equipaments de Folgueroles. Es considera 
que el municipi compta actualment amb unes reserves d’equipaments que compleixen amb els 
estàndards bàsics i amb unes instal·lacions en bon estat de conservació.  

En la memòria d’ordenació (punt 3.7) s’indica: 

“Donada la mida del nucli urbà i la bona comunicació entre els diferents barris es considera que els 
equipaments són accessibles per a totes les persones que habiten al poble. Tot i així per tal de 
incentivar la mobilitat cívica s’han previst uns itineraris verds que facilitin els desplaçaments a peu 
o en bicicleta i que potenciïn especialment l’accés i relació entre els diferents equipaments.” 

En total el POUM preveu 54.918 m²s destinats a equipaments, amb una ràtio de sòl destinats a 
equipaments per habitant de 19,61 m²s/hab, per sobre de l’estàndard mínim de 9,85 m²s/hab que 
marca el Pla Territorial General de Catalunya per a municipis de 1.000 a 5.000 habitants.” 

 

10. Afavoriment de la cohesió social i impacte de gènere i sobre els col·lectius especials 

Els principals elements que poden afavorir o dificultar la cohesió social i tenir un impacte positiu o no en 
els col·lectius especials (dones, persones grans, nens i col·lectius en risc o situació d’exclusió social) són 
els de localització dels equipaments públics (educatius, sanitaris, socials, etc.), la distribució de 
l’habitatge social i/o assequible en el teixit urbà i la seva disposició en relació amb els equipaments i la 
urbanització de l’espai públic. 

Els nous creixements proposats es produiran com una compleció de l’actual estructura urbana. Les 
previsions de les vialitats, equipaments urbans i zones verdes permeten que aquests nous creixements 
no resultin en problemes de mobilitat ni repercuteixin en la capacitat d’absorció dels equipaments 
comunitaris ni redundin negativament en la capacitat de gestió. 

En qualsevol cas la redacció dels projectes i planejament derivat que es proposi haurà de tenir especial 
cura en facilitar l’accessibilitat i mobilitat de les persones, fent especial atenció als col·lectius amb 
majors dificultats (persones grans, persones amb mobilitat reduïda, infants, etc.) i en la creació d’espais 
segurs mitjançant la correcta il·luminació i la creació de visuals òptimes, adreçats especialment als 
col·lectius més vulnerables (dones, infants i persones grans). 
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11. Constitució i gestió del patrimoni públic del sòl i habitatge 

La Llei 3/2012 modifica l’apartat 2 de l’article 163 sobre constitució del patrimoni públic del sòl i 
l’habitatge (PPSH), mantenint els apartats 1 i 3 iguals. En l’apartat segon se suprimeix l’obligatorietat 
que el producte obtingut de l’alienació del sòl que no tingui la qualificació d’habitatge protegit passi a 
formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i sigui destinat obligatòriament a la finalitat 
especificada a l’article 160.5.b (fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i 
adequat) mitjançant un règim de protecció pública. 

Així, segons l’article 163, constitució del patrimoni públic de sòl i habitatge: 

“1. Els ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació 
urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament han de 
constituir llur patrimoni públic de sòl i d’habitatge (...)” 

“2. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant 
en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni públic de sòl i d’habitatge.” 

“3. El volum del patrimoni públic del sòl i d’habitatge s’ha d’ajustar tant a les necessitats previstes 
pel pla d’ordenació urbanística municipal (...)” 

D’altra banda, en l’article 164, Patrimoni separat, en l’apartat 2, modificat per la Llei 3/3012, es 
determina que els ingressos obtinguts s’han de consignar en un dipòsit específic i destinar a conservar, 
administrar i ampliar el patrimoni de sòl i habitatge per a tal d’assolir qualsevol de les finalitats 
determinades a l’article 160.5. El DL 17/2019, en l’article 10.4, afegeix tres apartats nous.  

Segons el 4, l’ha d’inventariar separadament i especifica algunes de les dades que han de constar. La 
necessitat d’actualització permanent de l’inventari i el balanç de situació del PTSH queda recollit en el 
nou apartat 5 i el número 6 indica que els municipis de demanda forta i acreditada hauran d’inscriure’l 
en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC). 

Finalment, la disposició addicional quarta determina que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
del DL, han de transmetre al RPUC l’inventari de béns i els drets que integren el PPSH. 

En tot cas, és per aquesta raó que es crearà la figura específica encarregada de crear i gestionar el 
patrimoni municipal del sòl i habitatge, tant del que s’obtingui de la gestió dels nous sectors com del 
patrimoni actualment existent. 
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