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Aquest Document Inicial Estratègic 
(d’ara en endavant, DIE) es realitza 
amb la finalitat d’avaluar en aquesta 
fase d’Avanç de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM en 
endavant) les possibles repercussions 
ambientals que es podrien derivar de 
l’aprovació i desplegament del POUM 
de Folgueroles, així com determinar els 
valors, potencialitats, vulnerabilitats, riscs, 
i dèficits ambientals sobre els que pugui 
incidir el POUM, i l’impacte i incidència 
ambiental global del mateix.
El DIE pretén prevenir els impactes 
ambientals i definir una estratègia de 
desenvolupament sostenible del POUM 
de Folgueroles.

Marc normatiu

El marc normatiu que determina la 
redacció d’aquest DIE és el següent:

 - Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (DA 8a, DT 1a, DF 4a, DA 
8a).

 - Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’Avaluació Ambiental.

 - Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

 - Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme i modificacions 
posteriors. 

 - Llei 6/2009, del 28 d’Abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes (art. 
8, 14.4, 15, 16, 17, 21).

 - Reial Decret legislatiu 1/2008, d’11 de 
gener, pel que s’aprova el text refós 
d ela Llei d’Avaluació d’Impacte 

Ambiental de projectes.
 - Decret 305/2006, de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme i modificacions 
posteriors. 

 - Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, 
relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el 
medi ambient.

La Directiva 2001/42/CE és el marc legal 
de referència i determina la necessitat 
que la planificació territorial i urbanística 
ha de realitzar un procés d’avaluació 
ambiental estratègica (AAE) on el resultat 
de la mateixa ha de quedar reflectit a 
l’informe ambiental de sostenibilitat.
A partir del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, del seu Reglament (Decret 
Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006) i de la 
seva modificació (Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’Agost), la 
incorporació de criteris de sostenibilitat 
en el planejament urbanístic pren 
importància i concreció a Catalunya, 
avançant cap a un desenvolupament 
urbanístic sostenible.
L’avaluació ambiental al planejament 
urbanístic es concreta en la Llei 6/2009 
del 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes; la Llei 21/2013, de 
9 de desembre d’avaluació ambiental 
i la Llei 16/2015, del 21 d juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels 
Governs Locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica.
D’acord amb l’apartat 6a de la 
Llei 16/2015, els POUM són objecte 
d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària, on el primer dels tràmits pel 
procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària és la sol•licitud 
d’inici on el promotor presenta davant 
l’òrgan substantiu, juntament amb 

1. INTRODUCCIÓ
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la documentació exigida per la 
legislació sectorial, un esborrany del 
pla i un Document Inicial Estratègic, 
que contingui, almenys, la informació 
següent:
 - Objectius de la planificació.
 - Abast i contingut del pla o programa 

proposat i de les seves alternatives 
raonables, tècnica i ambientalment 
viables.

 - El desenvolupament previsible del 
pla o programa.

 - Els potencials impactes ambientals 
tenint en compte el canvi climàtic.

 - Les incidències previsibles sobre 
els plans sectorials i territorials 
concurrents.

De cara a l’aprovació inicial s’aportarà 
un Estudi Ambiental Estratègic, que haurà 
de tenir en compte les determinacions 
del Document d’Abast emès per l’òrgan 
ambiental, i descriurà i avaluarà els 
possibles efectes significatius en el medi 
ambient associats al desenvolupament 
del POUM. A l’aprovació provisional 
caldrà aportar un document resum 
on es reculli com s’ha dut a terme el 
procediment d’avaluació ambiental 
estratègica.

Procediment 
d’avaluació 
ambiental 
estratègica 
ordinària integrat 
en la tramitació 
urbanística
Font: Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 
Direcció General 
de Polítiques 
Ambientals. 
Generalitat de 
Catalunya

Fonts d’informació

Prèviament a l’elaboració d’aquest 
Document Inicial Estratègic de l’Avanç 
de POUM de Folgueroles (DIE en 
edavant), l’equip redactor del POUM 
ha facilitat la següent documentació a 
l’equip redactor d’aquest DIE:
 - Avanç POUM de Folgueroles: 

memòria de l’Anàlisi i Diagnosi, 
memòria dels objectius i criteris 
generals d’ordenació, memòria 
social, plànols d’informació i plànols 
de les alternatives (format PDF)

 - Els plànols d’informació de l’Avanç 
de POUM són: encaix territorial; Pla 
Territorial de les Comarques Centrals 
- Osona; estructura actual - terme 
municipal; ortofotoplànol - terme 
municipal; xarxa hídrica, pendents i 
cadastre; planejament vigent, àmbit 
municipal, transcripció; planejament 
vigent, nucli urbà, transcripció; 
xarxes de serveis; i situació elements 
susceptibles d’incorporar al catàleg. 
(format PDF)

 - Arxius editables de les diferents 
alternatives de l’Avanç de POUM i 
del límit de terme municipal (format 
DGN)

L’equip redactor del DIE ha obtingut a 
través de:
Generalitat de Catalunya. Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
 - Registre de planejament urbanístic 

de Catalunya (RPUC)
 - Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Centrals (formats PDF i SHP)
 - Planejament general refós sintètic 

del Mapa Urbanístic de Catalunya 
del municipi de Folgueroles i dels 
municipis adjacents (format SHP)

 - Mapa de Cobertes del Sòl de 
Catalunya, any 2009 - CREAF (format 
SHP)

Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 
 - Mapa de Cultius de Catalunya. 

Tipus de cultiu per polígon de cultiu 
declarat en la declaració única 
agrària, DUN 2006 (format SHP)

 - Visor SIMA
Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació y Medi Ambient (MAPAMA):

 - CORINE. Land Cover. Mapa 
d’ocupació del sòl (format SHP)

 - Delimitació de zones de Qualitat 
d’Aire (ZQA)

Direcció General del Cadastre:
 - Dades cadastrals no protegides de les 

finques del municipi (formats SHP i CAT)
Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC):
 - Delimitació municipis de Catalunya 

(format SHP)
 - Cartografia oficial topogràfica 

1:5.000 (format DWG)
 - Cartografia oficial topogràfica 

1:25.000 (format DWG)
 - Vol LIDAR (format LAZ)
 - Mapa de sòls de pendent > 20%
 - Mapa d’Àrees Hidro-geològiques de 

Catalunya
 - Mapa geològic de Catalunya a 

escala 1:50.000
Centre Nacional d’Informació Geogràfica 
(CNIG):
 - Ortofoto PNOA Màxima Actualitat 

(format SID)
 - Ortofoto vol Interministerial 1973-1986 

(format SID)
 - Ortofoto 1956-1957 (format ECW)
 - SIOSE. 2005 i 2011. Sistema 

d’Informació sobre la Ocupació del 
Sòl d’Espanya (format SHP)

 - Raster georeferenciat Mapa 
Comarcal d’Osona (format SID)

 - Ortofoto 25 cm (format SID)
 - Vol LIDAR (format LAZ)
 - Vol quinquennal 1998-2003
 - MDT25

Institut Nacional d’Estadística (INE) i Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat):
 - Dades població padró i censos
 - Indicadors i estadístiques d’habitatge

Agència Catalana de l’Aigua (ACA):
 - Zones vulnerables a la contaminació 

per nitrats procedents de fonts 
agràries

 - Xarxa hidrogràfica
Institut Català d’Energia:
 - Registre de certificats
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L’objectiu d’aquest capítol és el de 
mostrar els aspectes més significatius des 
del punt de vista ambiental del POUM 
de Folgueroles, tot fent una descripció 
dels aspectes ambientalment rellevants 
de la situació actual del territori objecte 
de planejament i del seu entorn, d’acord 
amb la documentació informativa del 
POUM, oferint una diagnosi des del punt 
de vista ambiental.

2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE 
LA PLANA DE VIC I DEL TERME 
MUNICIPAL DE FOLGUEROLES

La plana de Vic està situada a la Depressió 
Central i queda envoltada al Nord per 
les serres de Bescanó, de Bellmunt i de 
Curull (Pre-Pirineu);  al Nord-Est per la 
Serralada Transversal, amb l’altiplà del 
Collsacabra i la serra de Cabrera; a l’Est 
per les Guilleries; al Sud-Est pel Montseny; 
al Sud per l’Alt Congost, el pla de la 
Garga i els cingles del Cerdà; i al Nord-
Oest per l’altiplà del Lluçanès i la serra de 
Bellmunt. 

2. REQUERIMENTS AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS

El riu Ter, principalment, així com el 
Congost, han conformat el relleu de la 
plana de Vic, que es troba fragmentada 
per un conjunt de turons, denominats 
“turons testimoni”, ja que són testimoni 
relicte de la història geològica. Es tracta 
d’elements simbòlics del paisatge que 
trenquen la seva horitzontalitat.
La part més meridional de la plana és 
la formada per l’Alt Congost, on al peu 
del Serrat de l’Aguilar (turó testimoni) i 
al Sud-est del nucli de Tona, neix el rec 
de la Font Tordera que desemboca al 
torrent de Vall-llossera i a Centelles es 
converteix en el riu Congost (tributari del 
Besòs). La major part de la plana de Vic 
forma part de la conca hidrogràfica del 
riu Ter, però al Sud-Est de Tona es troba 
aproximadament la divisòria d’aigües 
entre la conca del Ter i del Congost. 
Els nuclis principals de la part de l’Alt 
Congost de la plana de Vic són Centelles 
i els Hostalets de Balenyà. Aquesta conca 
constitueix la connexió natural entre la 
plana de Vic i el Vallès Oriental.
D’altra banda, la part central de la plana, 
que correspon al fons de la depressió, 
està composada pels nuclis al voltant dels 

Conques 
hidrogràfiques a la 
plana de Vic
Elaboració pròpia a 
partir del MDT25 del 
CNIG

Camins 

Terme 

Conca del Ter,

Conca de

Conca del 

d'aigua

municipal de 
Folgueroles

entre el Gurri i 
pantà de Sau

l'Alt Ter

del Gurri
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Conca

Conca

municipal
de Folgueroles

hidrogràfica
del torrent de
Folgueroles

hidrogràfica
riera de
Tavèrnoles

afluents del riu Gurri fins a desembocar al 
Ter, a tocar del nucli de Roda de Ter. Està 
composada per la conca hidrogràfica 
del riu Gurri, és a dir, fins les capçaleres de 
la riera de Tona, de la riera de Taradell, 
la de Vilalleons, la de Sant Julià, el Rigat, 
la riera de Rimentol, la de l’Esperança, 
de Sant Julià, de Muntanyola i el torrent 
de Sant Cugat. Els nuclis principals de 
la part central de la plana són: Tona 
(riera de Tona), Seva (capçalera del 
Gurri), Taradell (riera de Taradell), Santa 
Eugènia de Berga (rieres de Sant Quirze 
i de Vilalleons), Calldetenes (torrent de 
Sant Marc), Sant Julià de Vilatorta (torrent 
de Sant Martí), Folgueroles (el Rigat), Vic 
(el Mèder), Gurb (riera de Rimentol i de 
l’Esperança) i Santa Eulàlia de Riuprimer 

(el Mèder) i el nucli de Tavèrnoles a les 
Guilleries (riera de Tavèrnoles, tot i que 
desemboca directament al Ter, aigües 
avall just després de desembocar-hi el 
Gurri.
I finalment tenim la part més septentrional 
de la plana de Vic, la vall del Ges i 
el Bisaure, pertanyents a la conca 
hidrogràfica del Ter, sense comptar el 
seu afluent del riu Gurri, amb els nuclis 
principals de Roda de Ter (Ter), Manlleu 
(Ter), Sant Hipòlit de Voltregà (Ter), Torelló 
(Ges), Sant Vicenç de Torelló (Ges) i Sant 
Pere de Torelló (torrents del Pujol i de les 
Pedroses).
El municipi de Folgueroles forma part de 
la comarca d’Osona i es troba a la part 
central de la plana de Vic. Limita al Nord 

Conques 
hidrogràfiques a 
Folgueroles
Elaboració pròpia 
a partir del LIDAR 
de l’ICGC i cursos 
d’aigua a partir de 
l’ACA

amb Tavèrnoles, a l’Est amb Sant Sadurní 
d’Osormort, al Sud amb Sant Julià de 
Vilatorta i Calldetenes, i a l’Oest amb 
Vic i Gurb. Considerant el límit de terme 
municipal facilitat per l’equip redactor 
del POUM, les dades bàsiques del terme 
municipal són: la superfície és de 10,95 
km2 i segons el padró de 2018 (IDESCAT), 
té una població de 2.276 habitants, una 
densitat de 207,82 habitants/km2 i una 
altitud mitjana de 555 m.
El curs d’aigua més rellevant del municipi 
és el Rigat o torrent de Folgueroles, a 
la seva capçalera amb els noms de 
torrent de Can Tramuntana, torrent 
de les Costes, la Torrentera i torrent de 
Folgueroles. Recull les aigües de la serra 
de Puig Castellar, portant les seves aigües 
al riu Ter, a l’alçada del pont de Salou. 
Pel que fa a l’accessibilitat territorial, la 
plana de Vic es troba estructurada de 
Nord a Sud per l’Autovia C-17 i per l’eix 
Transversal (C-25), creuant-la d’Oest a 
Est just al centre de la plana, rodejant 
els nuclis de Vic i Calldetenes. El nucli 
de Folgueroles s’hi troba connectat al 
nus de la C-25 a través de N-141d (Vic-
Folgueroles).
Quant a les projeccions demogràfiques, 
aquest document es refereix a l’apartat 
“aproximació a la dinàmica de població” 
de la memòria informativa i justificativa 
de l’Avanç de POUM, on es presenten 
estimacions provisionals de la població 
futura.
De la Memòria de l’Avanç es desprèn 
que el potencial d’habitatges segons el 
planejament vigent en sòl urbà (solars i 

unitats d’actuació) és de 223 habitatges, 
és a dir, molt proper a l’escenari més alt 
previst (256 habitatges). A més a més, si 
es compten els habitatges dels sectors de 
sòl urbanitzable, s’arriba a un potencial 
de 1.459 habitatges, que sumats al 
potencial en sòl urbà surt un potencial 
total de 1.682 habitatges, sis vegades i 
mitja més que l’escenari més alt previst. 

població llars habitatges població llars habitatges població llars habitatges

2038 2.290 820 976 2.420 885 1.054 2.800 1.020 1.214

diferència vers 2018 14 39 18 144 104 96 524 239 256

% creixement respecte 2018 0,62 4,99 1,88 6,33 13,32 10,02 23,02 30,60 26,72

BAIX MITJÀ ALT

ESCENARIS AVANÇ POUM

Projeccions 
demogràfiques 
Folgueroles 2038
Font: Memòria de 
l’Avanç de POUM 
de Folgueroles
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12 132.2. GEOLOGIA I 
GEOMORFOLOGIA

Orografia i relleu
La plana de Vic es una conca d’erosió, 
és a dir, una depressió excavada per 
l’acció erosiva dels cursos fluvials, 
d’aproximadament 30 km de fons i 
10 km d’amplada. Es tracta d’una 
depressió originada per l’acció erosiva 
del riu Ter i dels seus afluents, amb 
materials sedimentaris, que es van 
dipositar en l’antic mar que ocupava 
la plana a l’eocè (fa aproximadament 
més de 40 milions d’anys). La part 
més septentrional, el nucli de Sant 
Pere de Torelló es troba a una altitud 

de 615 metres, i la més meridional, 
el nucli de Centelles, a 530 metres 
aproximadament.
L’altitud mitjana del municipi és de 
555 m (LIDAR de l’ICGC). La vila de 
Folgueroles es troba situada a les 
cotes mitjanes del terme municipal 
(a una altitud mitjana de 545 metres), 
entre el torrent de Folgueroles i la riera 
de Tavèrnoles. Al terme municipal hi 
trobem la carena del serrat del Pi i a 
l’àmbit més meridional del terme a 
tocar del puig dels Jueus.

Terme 

Rangs altimètrics

< 500

500 - 550

550 - 625

625 - 700

> 700

municipal
de Folgueroles

Hipsometria
Elaboració pròpia a 
partir del LIDAR de 
l’ICGC

Pendents

Terme

Pendent (%)

> 6

municipal
de Folgueroles

Pendents
Elaboració pròpia a 
partir del LIDAR de 
l’ICGC

A grans trets podem parlar d’un territori 
on més de la meitat no és pla (el 55,25%  
presenta un pendent major al 6%). 
Amb l’esquema inferior es pot veure 
com al municipi de Folgueroles 
apareixen quatre trets significatius pel 
que fa a la forma del seu territori: el 
Puigsesllosses, el Bosc de la Sala, el 
Pedró (on es troba situat el barri del 
Pedró) i finalment l’inici de la serra de 
les Guilleries, a l’àmbit més oriental del 
terme municipal. 

És a dir, podem assimilar el territori 
folguerolenc, d’una banda amb l’inici 
de la serra de les Guilleries i d’altra, 
amb la plana de Vic interrompuda per 
el Puigsesllosses, el Bosc de la Sala i el 
Pedró.
L’altre element significatiu pel que fa a 
la forma del territori de Folgueroles és 
el pas del Rigat o torrent de Folgueroles 
al seu pas pel nucli. 
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14 15Geologia i edafologia

Esquema inferior: 
Classificació segons 
litologia i edat
Elaboració pròpia 
a partir del Mapa 
geològic de 
Catalunya a escala 
1:50.000 de l’ICGC

Terme

Dipòsits

Roques

municipal de 
Folgueroles

sedimentaris 
del Quaternari

sedimentàries 
del Paleògen

Qac

PEcgr

PEgg

PEgg

PEm

PEm

PEmb

PEgmb

T_Qt2-3

PEcgr

PEgg

T_Qt2-3

PEgg

PEgmb

PEcgr

PEmgg

PEmb

PEgmb

T_Qt2-3

PEgg
PEgg

PEm

Qt0-1

PEgg

PEmgg

T_Qt2-3

PEcn

Esquema i quadre 
pàgina següent: 
Unitats geològiques
Elaboració pròpia 
a partir del Mapa 
geològic de 
Catalunya a escala 
1:50.000 de l’ICGC

Codificació Descripció Classificació segons litologia i edat Era geològica Període geològic Època geològica Edat geològica

PEm Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Bartonià. Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè mitjà Bartonià

PEmgg Margues sorrenques. Bartonià inferior. Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè mitjà Bartonià inferior

Pecgr Conglomerats i gresos vermells. Formació Romegats. Lutecià 
inferior.

Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè mitjà Lutecià inferior

PEcn Calcàries amb nummulits i calcàries gresoses. Lutecià inferior. Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè mitjà Lutecià inferior

PEgg Microconglomerats i gresos de composició arcòsica. Formació 
Gresos de Folgueroles. Bartonià inferior.

Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè mitjà Lutecià inferior

PEgmb Gresos nodulosos amb restes vegetals. Lutecià mitjà-superior. Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè mitjà Lutecià inferior

PEmb Margues i argiles blaves. Formació Margues de Banyoles. Lutecià. Roques sedimentàries del Paleògen Cenozoic Paleogen Eocè
Lutecià inferior - 
bartonià inferior

T_Qt2-3 Terrassa del Ter i afluents. Es troba entre 3 i 10 m sobre el nivell del 
riu. Plistocè terminal.

Dipòsits sedimentaris del Quaternari Cenozoic Quaternari Plistocè superior

Qac Dipòsits al·luvials-col·luvials. Graves amb matriu sorrenca i argilosa. 
Holocè.

Dipòsits sedimentaris del Quaternari Cenozoic Quaternari Holocè

Qt0-1 Llit actual, plana d'inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). 
Holocè recent.

Dipòsits sedimentaris del Quaternari Cenozoic Quaternari Holocè

Imatge superior. 
Capella de 
Sant Jordi de 
Puigsesllosses. 
Font: Equip redactor 
POUM Folgueroles

Tal i com s’ha desplegat a l’apartat 
anterior, podem assimilar el territori 
folguerolenc, amb l’inici de la serra 
de les Guilleries i amb la plana de 
Vic, interrompuda per tot un seguit 
d’elements.
És a dir, d’una banda tenim les roques 
sedimentàries formades durant el 
Paleògen i concretament durant 
l’eocè mitjà, corresponent a l’inici de 
la serra de les Guilleries, junt amb el 
Pla de les Cabres. 
Es destaquen els turons testimoni 
que caracteritzen la plana de Vic 
en general, com a testimoni relicte 
de la història geològica de la plana, 
tractant-se d’elements simbòlics 
del paisatge que trenquen la seva 
horitzontalitat: el Puigseslloses i Sant 

Jordi de Puigseslloses; tractant-se de 
margues blavoses fossilíferes amb 
limolites vermelles. També trobem 
precència de margues blavoses a la 
Casa Nova de Puigseslloses i la Casica.
També trobem presència de dipòsits 
sedimentaris del quaternari, de l’època 
geològica del plistocè superior amb 
terrasses del Ter i afluents, trobant-
se entre 3 i 10 metres sobre el nivell 
del riu, per sobre de la Teuleria del 
Raurell, una franja Nord-Sud entre Can 
Gelabert i la Novíssima, i una segona 
franja Nord-Sud entre els Focs i el bosc 
de Can Soca.
La resta del territori pertany a la 
plana de Vic, amb dipòsits al·luvials - 
col·luvials, graves amb matriu sorrenca 
i argilosa del quaternari, del holocè.
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16 172.3. BIODIVERSITAT, 
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I 
PATRIMONI NATURAL
Biodiversitat
La biodiversitat es pot definir com el 
conjunt i la varietat de la vida en totes 
les seves formes, nivells i combinacions, 
inclosa la diversitat d’ecosistemes, 
la diversitat d’espècies i la diversitat 
genètica.
Amb la finalitat de poder efectuar una 
primera aproximació a la biodiversitat 
present a Folgueroles, s’empra la 
informació del Banc de Dades de 
Biodiversitat de Catalunya (BDBC en 
endavant), on es pot consultar la llista 
de tàxons presents per quadrants, on 
a l’àmbit d’estudi, que es troba al 
quadrant UTM DG44 de 10 x 10 km, 
es poden arribar a trobar vora 1.199 
tàxons, incloent subespècies. 

Els ocells

En aquest apartat es mostra la 
presència potencial d’espècies 
que mereixen ser considerades 
en les estratègies de conservació, 
potencialment presents, tant a l’estiu 
com a l’hivern, a Folgueroles. 
La informació ha estat extreta del 
Servidor d’Informació Ornitològica de 
Catalunya (SIOC), és a dir, el portal de 
difusió de la informació recollida pels 
diferents projectes de seguiment de 
l’ICO (Institut Català d’Ornitologia). 

Riquesa potencial 
de tàxons a 
Folgueroles
Font: Banc 
de Dades de 
Biodiversitat de 
Catalunya

Nª d'espècies potencialment
presents a l'àmbit % representació a l'àmbit

Animals Vertebrats 217 26,92

Artròpodes 360 44,67

Altres invertebrats 7 0,87

Vegetals Flora 43 5,33

Ficòfits (algues) 140 17,37

Briòfits (molses) 6 0,74

Fongs 33 4,09

Líquens - -

Total 806 100

Classificació

Concretament es traslladen les dades 
del projecte de seguiment de l’estació 
de Tavèrnoles. 
La Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura (UICN), 
estableix diferents categories 
d’amenaça. Les que trobem a 
Folgueroles són: en perill (EN), 
vulnerable (VU), proper a l’amenaça 
(NT) i preocupació menor (LC). Les 
espècies amb un cert nivell d’amenaça 
són: el Lluer (EN), el Durbec (NT), el Pinsà 
Borroner (EN), el Sit Negre (NT), el Xot (VU), 
el Pardal Comú (NT), el Gafarró (NT), el 
Verdum (VU) i el Mosquiter Comú (VU).
La majoria d’espècies presents a la 
zona hi són de pas, en migració o en 
dispersió i segueixen les valls o carenes 
principals, com les Guilleries, el torrent 
de Folgueroles i la riera de Tavèrnoles. 
Les espècies majoritàries són 
insectívores, com el Pit-roig, el 
Tallarot de casquet, la Mallerenga 
carbonera, el Rossinyol, el Mosquiter 
comú, el Mosquiter pàl·lid i el Raspinell 
comú. També trobem una mostra 
representativa d’omnívors com la 
Merla, la Mallerenga cuallarga i el 
Tord comú, i d’altres s’alimenten de 
fruits, grans i llavors com el Lluer i la 
Mallerenga blava. 
La supervivència d’una gran part 

Hivern Estiu

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus LC LC 0 3

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus LC LC 82 123

Blauet Alcedo atthis LC LC 0 2

Enganyapastors Caprimulgus europaeus LC LC 0 1

Cadernera Carduelis carduelis LC VU 4 0

Verdum Carduelis chloris LC VU 2 16

Lluer Carduelis spinus LC EN D 19 0

Raspinell comú Certhia brachydactyla LC LC 15 35

Rossinyol bord Cettia cetti LC LC 0 1

Durbec Coccothraustes coccothraustes LC NT 12 0

Cucut Cuculus canorus LC LC 0 1

Picot garser gros Dendrocopos major LC LC 1 3

Sit negre Emberiza cia LC NT 2 1

Gratapalles Emberiza cirlus LC LC 2 19

Pit-roig Erithacus rubecula LC LC 207 540

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca - - 0 12

Pinsà comú Fringilla coelebs LC LC 33 25

Gaig Garrulus glandarius LC LC 2 15

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta LC LC 0 8

Oreneta vulgar Hirundo rustica LC LC 0 1

Rossinyol Luscinia megarhynchos LC LC 0 71

Papamosques gris Muscicapa striata LC LC 0 2

Xot Otus scops LC VU C1 0 2

Mallerenga petita Parus ater LC LC 2 0

Mallerenga blava Parus caeruleus LC LC 63 70

Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus LC LC 6 11

Mallerenga carbonera Parus major LC LC 47 169

Mallerenga d’aigua Poecile palustris LC LC 3 0

Pardal comú Passer domesticus LC NT 0 5

Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli LC LC 0 35

Mosquiter comú Phylloscopus collybita LC VU A2b 1 38

Picot verd Picus viridis - - 0 1

Pardal de bardissa Prunella modularis LC LC 52 0

Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula LC EN A2b 7 1

Bruel Regulus ignicapilla LC LC 34 63

Reietó Regulus regulus LC LC 2 0

Gafarró Serinus serinus LC NT A2b 0 13

Pica-sotes blau Sitta europaea LC LC 0 18

Tallarot de casquet Sylvia atricapilla LC LC 108 529

Tallarol gros Sylvia borin LC LC 0 4

Tallarol de garriga Sylvia cantillans LC LC 0 19

Tallareta vulgar Sylvia communis LC LC 0 11

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala LC LC 3 17

Cargolet Troglodytes troglodytes LC LC 10 88

Merla Turdus merula LC LC 75 300

Tord comú Turdus philomelos LC LC 23 49

Griva Turdus viscivorus LC LC 2 3

Puput Upupa epops LC LC 0 2

Captures totals per espècie 
(2002 - 2015)Llista vermella UICN UICN CatalunyaNom sientíficNom català

Quadre pàgina 
següent. Seguiment 
Ornitològic a 
l’estació de 
Tavèrnoles. 
Servidor 
d’Informació 
Ornitològica de 
Catalunya i Estatus 
d’amenaça dels 
ocells nidificants de 
Catalunya 2012
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Primera columna, 
de dalt a baix: 
mallerenga 
cuallarga, raspinell 
comú, pit-roig.
Segona columna, 
de dalt a baix: 
mallerenga blava, 
mallerenga 
carbonera, 
mosquiter pàl·lid.
Font: L’Aguait. 
Observacions 
de biodiversitat 
a la Xarxa de 
Parcs Naturals. 
Institut Català 
d’Ornitologia, 
Diputació de 
Barcelona, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya, Servicio 
Público de Empleo 
Estatal i Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil 
de la Unió Europea

Primera columna, 
de dalt a baix: bruel, 
tallarot de casquet, 
cargolet.
Segona columna, 
de dalt a baix: 
merla, tord comú, 
pinsà comú.
Font: L’Aguait. 
Observacions 
de biodiversitat 
a la Xarxa de 
Parcs Naturals. 
Institut Català 
d’Ornitologia, 
Diputació de 
Barcelona, Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya, Servicio 
Público de Empleo 
Estatal i Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil 
de la Unió Europea
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20 21de les espècies d’ocells presents a 
Folgueroles depenen en bona part 
de la qualitat dels insectes, és a dir, 
una agricultura sense elements tòxics 
sembla ser essencial per a la seva 
conservació. 

Els mamífers

Els rèptil

Espècies protegides

Destaca la presència potencial del 
rat penat de peus grans que habita 
en els cursos d’aigua i que és una 
espècie amenaçada. Tanmateix, es 
troben en un estat de vulnerabilitat el 
conill de bosc, el ratpenat de cova i 
el ratpenat mediterrani de ferradura. 
D’altra banda, les espècies quasi 
amenaçades són: el ratpenat de bosc, 
el gat salvatge, el ratpenat nòctul 
petit, el ratpenat orellut septentrional i 
el ratpenat gris.

El valor de conservació del territori pel 
que fa als rèptils és força destacable 
en el municipi. Les espècies de rèptils 
potencialment presents a Folgueroles 
són la serp blanca, la serp d’Esculapi, 
la serp verda, la serp de collaret, el 
dragó comú, la sargantana ibèrica, 
la sargantana roquera, el sargantaner 
gros i la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa), aquesta darrera amb un 
nivell d’amenaça VU (vulnerable), la 
seva presència és probable degut a la 
comunicació entre el riu Gurri i el Rigat 
o torrent de Folgueroles. 

A nivell estatal està el Reial Decret 
439/1990, de 30 de març, pel qual es 
regula el Catàleg Nacional d’Espècies 
Amenaçades, actualitzat per l’Ordre 
MAM/2784/2004, de 28 de maig. 
La Llei estatal 42/2007, de 13 de 
desembre, del Patrimoni Natural i de 
la Biodiversitat, preveu un règim de 
protecció de tota la fauna silvestre, 
tant la que és catalogada com a 
protegida com la que no. Per exemple, 
en l’article 52.3 s’indica “Queda 
prohibido dar muerte, dañar, molestar 
o inquietar intencionadamente a los 
animales silvestres, sea cual fuere 
el método empleado o la fase de 
su ciclo biológico. Esta prohibición 

incluye su retención y captura en vivo, 
la destrucción, daño, recolección y 
retención de sus nidos, de sus crías 
o de sus huevos, estos últimos aun 
estando vacíos, así como la posesión, 
transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos o muertos o de 
sus restos, incluyendo el comercio 
exterior.”. L’article 58 de la  Llei 
esmentada estableix les excepcions a 
aquestes prohibicions i els supòsits que 
les fonamenten.
El Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals 
(DOGC núm. 5113, 17/04/2008), que 
refon la legislació anterior, és vigent 
en matèria de protecció d’espècies a 
Catalunya. Al capítol II en l’article 33.1 
s’indica “Respecte de les espècies de 
fauna salvatge autòctona protegides, 
es prohibeix la caça, la captura, 
la tinença, el tràfic o el comerç, la 
importació i l’exhibició pública, tant 
dels exemplars adults com dels ous 
o les cries, i també de les parts o 
restes, llevat dels supòsits especificats 
per reglament. Aquesta prohibició 
afecta tant les espècies vives com les 
dissecades i tant l’espècie com els 
tàxons inferiors.”
Pel que fa a les aus, la Directiva d’Aus, 
Directiva 2009/141, de 30 de novembre, 
relativa a la conservació de les aus 
silvestres, i que deroga la Directiva 
79/409, inclou les espècies que han 
de tenir mesures de conservació de 
l’hàbitat. Les espècies presents al 
municipi de Folgueroles que precisen 
de mesures de conservació de l’hàbitat 
segons la directiva 2009/147 són: la 
Merla (Turdus merula), el Cargolet 
(Troglodytes troglodytes), el Tord comú 
(Turdus philomelos), el Raspinell comú 
(Certhia brachydactyla), el Pinsà comú 
(Fringilla coelebs), el Goig (Garrulus 
glandarius), entre d’altres aus presents 
en època de pas.
D’altra banda, quant a d’altres grups 
de vertebrats, paga la pena fer esment 
de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 
maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres. Aquest ordenament jurídic es 
transposa a l’Estat mitjançant el Reial 
Decret 1997/1995, de 7 de desembre, 
pel que s’estableixen mesures per a 
contribuir a garantir la biodiversitat 

Cobertes del sòlmitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. 
A l’Annex II s’estableixen les espècies 
animals i vegetals d’interès comunitari 
on per a la seva conservació és 
necessari designar zones específiques 
de conservació, hi trobem alguns 
ratpenats i la tortuga de rierol. 
Finalment, pel que fa a la qualitat 
de l’hàbitat d’espècies de fauna 
amenaçada, només a la part més 
oriental del municipi,  a tocar dels 
Cingles dels Munts i al puig dels Jueus, hi 
trobem un àrea de concentració local 
de les espècies d’aus amenaçades 
existents a Catalunya.Vol americà 1956 i 

orto-foto 2018
Font: Centre de 
Descàrregues del 
CNIG

A partir de la explotació del Mapa 
de Cobertes del Sòl de Catalunya 
de 2009 del CREAF, es desprèn com 
la coberta forestal a Folgueroles 
representa gairebé una quarta part 
del territori folguerolenc (24,05%), on 
els boscos caducifolis són el 14,67%, 
seguit dels boscos de coníferes (6,33%) 
i els perennifolis (3,05%). La superfície 
de conreus representa el 58,30% de la 
superfície total del municipi i el 5,34% 
es correspon a les zones urbanes i 
industrials. 
Ara bé, si observem les diferències entre 
el Mapa de Cobertes del sòl de 1956 i 
el de 2009, on trobem les diferències 
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22 23Terme

Aeroportuari

Agrícola i/o

Boscos de

Cobertes

Zones urbanes

Equipament

Franja de

Forestal

Horta familiar

Infraestructures

Matollars

Miner extractiu

Plantacions

Prats i 

Roquissars

Sòl nu

Xarxa viària o

municipal
de Folgueroles

ramader

de ribera

d'aigua

i industrials

protecció

herbassars

ferroviària

Cobertes sòl 2009

Cobertes del sòl 
2009
Elaboració pròpia 
a partir del Mapa 
de Cobertes del Sòl 
de Catalunya, 4a. 
CREAF

Quadre comparatiu 
cobertes del sòl 
1956 - 2009
Elaboració pròpia a 
partir del Mapa de 
Cobertes del Sòl de 
Catalunya, CREAF

1956 (m²) 2009 (m²) % diferència

Agrícola i/o ramader 7.237.274 6.381.944 -11,82

Boscos de ribera 16.247 63.517 290,95

Zones urbanes i industrials 172.114 584.374 239,53

Equipaments 1.103 57.527 5115,25

Forestal 1.844.363 2.633.141 42,77

Xarxa viària o ferroviària 17.156 159.263 828,30

Matollars 937.437 206.930 -77,93

Prats i herbassars 363.018 367.779 1,31

Sòl nu 213.719 96.886 -54,67

Roquissars 143.888 133.276 -7,38

Altres - 261.681 -

COBERTES DEL SÒL
Cobertes del sòl 
1956
Elaboració pròpia a 
partir del Mapa de 
Cobertes del Sòl de 
Catalunya de 1956, 
CREAF

Mapa de cultius
Si fixem la mirada a les explotacions 
agràries es pot comprovar com tota 
la plana de Vic, exceptuant les zones 
urbanes i alguns turons testimoni, 
es troba ocupada per explotacions 
agràries de secà. Hi trobem regadiu 
als meandres del Ter, a Manlleu, Sant 
Hipòlit de Voltregà i Torelló.
A la comarca d’Osona, segons les 
dades de la Declaració única agrària 
de 2016, hi trobem un total de 19.474 
explotacions agràries, amb un total 
de 21.394,21 hectàrees, el que fa 
una mitjana de 1,09 hectàrees per 
explotació. Així mateix, del sòl destinat 
a l’activitat agrària, gairebé la 

més significatives és al creixement del 
nucli, entre la Ricardera i l’Ajuntament, 
i al Sud d’aquest a banda i banda 
del torrent de Folgueroles, al polígon 
industrial de Folgueroles i el barri de 
Pedró. A més a més, apareix l’eix 
Transversal (C-25) a ponent del terme 
municipal. 
En termes percentuals, tot comparant 
el Mapa de Cobertes dels anys 1956 i 
2009, les zones urbanes i industrial han 
crescut un 239,53% i la xarxa viària un 
828,30%. D’altra banda, la cobertura 
forestal s’ha vist augmentada en un 
42,77%. 

Terme

Aeroportuari

Agrícola i/o

Boscos de

Cobertes

Zones urbanes

Equipament

Franja de

Forestal

Horta familiar

Infraestructures

Matollars

Miner extractiu

Plantacions

Prats i 

Roquissars

Sòl nu

Xarxa viària o

municipal
de Folgueroles

ramader

de ribera

d'aigua

i industrials

protecció

herbassars

ferroviària

Cobertes sòl 2009
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24 25Hàbitatstotalitat (97,22%, 20.800 hectàrees) és 
d’agricultura de secà i només el 2,78% 
(595 hectàrees) de regadiu.
Més de les tres quartes parts de 
la superfície de les explotacions a 
Folgueroles (78,77%, 407,59 hectàrees) 
estan destinades als cereals, el 9,80% 
(50,69 ha) a farratgeres, el 8,02% 
(41,50 ha) a lleguminoses, i la resta a 
oleaginoses (1,47%), guaret (1,31%), 
proteaginoses (0,34%) i hortícoles 
(0,29%).

Mapa de cultius
Elaboració pròpia 
a partir de la 
Declaració única 
agrària (DUN 2018), 
Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de 
la Generalitat de 
Catalunya

Terme

Altres productes

Cereals

Farratgeres

Guaret

Hortícoles

Lleguminoses

Oleaginoses

Proteaginoses

municipal
de Folgueroles

Mapa de cultius 2018

Els hàbitats representen una comunitat 
vegetal definida com a un grup 
de plantes reunides en un mateix 
indret per exigències ecològiques 
anàlogues o complementàries i que 
està organitzada de manera precisa 
en l’espai (distribució horitzontal i 
vertical) i en el temps (periodicitat 
anual). Aquests hàbitats o associacions 
vegetals permeten valorar de forma 
objectiva l’interès ecològic d’una àrea 
de territori no urbanitzat i recobert de 
vegetació natural.
El conjunt dels hàbitats de la Cartografia 
dels Hàbitats de Catalunya (CHC50) 
presents en el terme de Folgueroles 
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municipal
de Folgueroles
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de ribera
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protecció
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són els següents:
 - 45e. Alzinars de terra baixa o 

muntanyencs
 - 86. Àrees urbanes i urbanitzades
 - 44. Boscos i bosquines de ribera o 

de llocs molt humits
 - 45g. Boscos mixts alzina i pins
 - 43d. Boscos mixts de roure 

martinenc amb coníferes
 - 31. Bosquines i matollars de 

muntanya i ambients frescals de 
terra baixa

 - 32. Bosquines i matollars 
mediterranis i submediterranis

 - 82b. Conreus herbacis de regadiu
 - 82c. Conreus herbacis de secà

 - 81a. Pastures intensives
 - 42. Pinedes de pi roig
 - 83. Plantacions d’arbres
 - 34n. Prats generalment basòfils, 

secs, de terra baixa i de muntanya 
mitjana

 - 62. Roques no litorals
 - 41. Rouredes de roure martinenc, a 

vegades amb Q. cerrioides
Pel que fa als hàbitats d’interès 
europeu, és la Directiva d’Hàbitats de 
la Unió Europea que estableix com 
a conservació prioritària els prats 
mediterranis rics en anuals, basòfils 
(Thero-Brachypodietalia). La presència 
d’aquest hàbitat al municipi la trobem 
en un àmbit entre el Serrat del Banús 

Hàbitats
Elaboració pròpia a 
partir de la diagnosi 
dels Espais Lliures, 
SITxell. Diputació de 
Barcelona
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Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC)
Elaboració pròpia 
a partir dels Mapes 
d’hàbitats d’interès 
comunitari de 
Catalunya (CHIC50).  
Medi Ambient, 
Generalitat de 
Catalunya.

9340

8220
9340

9340

93406220

9540

6220

93409340

8220

6420

9340
9540

3240

8220

9340

6220
6220

8220

6220

3240

6220

6210

5110

5110

5110

Terme

Presència

Presència

municipal
de Folgueroles

Hàbitats d'interès
comunitari

d'HICs 
prioritaris

d'HICs no 
prioritaris

i el torrent de Folgueroles, al Bosc del 
Pou, al Puigtinyós, al Pla de les Cabres 
i al bosc de la Sala. 
Els Hàbitats d’Interès Comunitari 
(HIC) presents al terme municipal de 
Folgueroles són:
 - 3240. Aigües estagnants 

oligomesotròfiques, dures, amb 
vegetació bentònica de carofícies

 - 5110. Boixedes xerotermòfiles 
permanents, dels vessants rocosos

 - 6210. Prats -i fàcies emmatades- 
medioeuropeus, seminaturals, 
sobre substrat calcari (Festuco-
Brometea)

 - 6220 (prioritari). Prats mediterranis 
rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia)
 - 6420. Jonqueres i herbassars 

graminoides humits, mediterranis, 
del Molinio-Holoschoenion

 - 8220. Costers rocosos silicis amb 
vegetació rupícola

 - 9340. Alzinars i carrascars
 - 9540. Pinedes mediterrànies

La presència d’Hàbitats d’Interès 
Comunitari representa el 16,28% del 
territori folguerolenc. 

Connectivitat ecològica
La connectivitat ecològica fa 
referència a la possibilitat de les 
espècies (fauna i flora) a desplaçar-
se pel territori. Actualment els 
assentaments urbans han fet que el 
territori on es troben els hàbitats estigui 
fragmentat, fet que ha suposat una 
pèrdua de la superfície dels mateixos 
i el seu aïllament, tot limitant el 
moviment de les espècies, així com el 
manteniment de la seva població.
De fet, a les Bases per a les directrius de 
connectivitat ecològica de l’octubre 
de 2006, elaborat pel Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya es fa 
èmfasis en la connectivitat ecològica 
com a objectiu fonamental. Quant 
als avantatges de la connectivitat 
ecològica són el fet que, d’una banda, 
es tracta d’un concepte molt intuïtiu, 
on si la fragmentació i les barreres s’ha 
demostrat que són un problema, la 
connexió n’ha de ser la solució. D’altra 
banda la connectivitat ecològica 
és aplicable a totes les escales, i 
dona resposta tant a problemes 
locals, comarcals o regionals, com a 
estratègies nacionals o internacionals. 
L’últim dels avantatges que fa esment 
l’informe és que es tracta d’un concepte 
aplicable des de tots els sectors, que 
ofereix indicacions tant pel que fa 
al desenvolupament de l’activitat 
agrícola, o la gestió hidrològica, 
com a la manera de dissenyar les 
infraestructures, per exemple.

El Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals mostra els principals eixos 
estructurants del territori, on es destaca 
l’eix fluvial del riu Ter i l’eix orogràfic de 
la plana de Vic. 
Pel que fa al sistema d’espais oberts 
determinats al PTPCC, els sòls que 
pertanyen a la Xarxa Natura 2000, 
el PEIN de les Guilleries - Savassona, 
només afecta al llindar de la part 
més oriental del terme municipal de 
Folgueroles, el límit del PEIN coincideix 
pràcticament amb el límit de terme 
municipal.
D’altra banda, com a sòls d’interès 
natural i/o connexió trobem tot el 
serrat del Pi, des de pràcticament el 
límit més oriental del terme municipal 
fins al nucli de Folgueroles i el barri de 
Pedró, el pla de les Cabres i la pedrera 
de Cal Guarda. A més d’un àmbit al 
Nord-Oest del municipi, entre  l’Eix 
Transversal i el Puigseslloses, al pla de 
Sant Francesc. 
Quant al sòl d’interès agrari i/o 
paisatgístic trobem un corredor 
paral·lel a l’Eix Transversal, al seu 
marge Est, fins al Puigseslloses.
Aquest capítol del DIE vol posar 
l’accent en que, per tal de garantir 
la conservació de la biodiversitat s’ha 
de posar en valor i preservar, no sols 
els espais més valuosos des del punt 
de vista natural, ans també garantir 
els principals fluxos ecològics entre els 
mateixos. 

Sistema d’espais 
oberts del PTPCC
Elaboració pròpia 
a partir del Pla 
Territorial Parcial 
de les Comarques 
Centrals

Terme

PEIN

Sòl d'interès

Sòl d'interès

Sòl preservació

Sòl de

municipal
de Folgueroles

Xarxa Natura
2000

de corredors 
d'infraestructures

natural i/o 
connexió

agrari i/o 
paisatgístic

protecció 
preventiva
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És molt important el desplaçament 
cap a altres zones, tot garantint la 
relació amb altres exemplars, evitant 
així una consanguinitat, que pot 
acabar degenerant les espècies i 
provocar la seva extinció. Aquí rau la 
importància dels corredors ecològics, 
no només com a espais habitables per 
algunes espècies, ans com a vies de 
comunicació entre els diversos espais 
naturals.
Tal i com es pot veure al plànol A-02 
Hàbitats 2013, i a l’esquema de les 
pàgines anteriors respecte els sistemes 
d’espais oberts del PTPCC, el punt crític 
quant a la connectivitat ecològica al 
municipi de Folgueroles és el pas del 
Rigat o torrent de Folgueroles pel nucli.

Principals eixos 
estructurants del 
territori
Pla Territorial Parcial 
de les Comarques 
Centrals

Figures de protecció i gestió
Els instruments ambientals (lleis, plans i 
programes) enfocats a la preservació 
del territori i que defineixen les diferents 
àrees que són objecte de protecció 
són entre d’altres:
 - La Xarxa Natura 2000. Inclou les 

Zones Especials de Conservació 
(ZEC) i les Zones de Protecció per a 
les Aus (ZEPA)

 - El Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya (PEIN)

 - Espais Naturals de Protecció 
Especial (ENPE): Parcs Nacionals, 
Parcs Naturals, Paratges Naturals 
d’Interès Nacional, Reserves 
Naturals de Fauna Salvatges, 

Els espais naturals 
protegits
Elaboració pròpia 
a partir de la 
informació extreta 
del visor SIMA. 
Generalitat de 
Catalunya

Terme

PEIN

XN 2000

municipal
de Folgueroles

Reserves Naturals Integrals i 
Reserves Naturals Parcials

 - Zones de protecció dels Espais 
Naturals de Protecció Especial

 - Geòtops i geozones (especial 
protecció geològica) d’acord 
amb l’inventari d’Espais d’Interès 
Geològic de Catalunya

 - Inventari de zones humides de 
Catalunya

Pel que fa als espais naturals protegits, 
la plana de Vic se’n troba rodejada. 
Els trobem al Nord, per les Serres de 
Milany-Santa Magdalena i Puigcalm-
Bellmunt; al Nord-Est, pel Collsacabra; a 
l’Est per Savassona; al Sud, pel massís del 
Montseny; al Sud-Oest, pel Moianès i la 
riera de Muntanyola; i a l’Oest per la riera 
de Sorreigs a Sobremunt. Enmig es troben 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) els turons de la plana ausetana, als 
municipis de Gurb, Tona i Malla. 
Al terme municipal de Folgueroles trobem, 
d’una banda una molt petita franja al 
límit oriental del municipi, coincident 
pràcticament amb el límit de terme 
municipal, l’àmbit de la Xarxa Natura 
2000 “Sistema transversal Català”, com 
a espais de muntanya interior. I d’altra 
banda, pràcticament coincident amb 
la delimitació de la Xarxa Natura 2000, 
trobem l’àmbit del PEIN de Savassona.
Aquest PEIN es troba inclós dins l’Espai 
Natural de les Guilleries - Savassona, 
que inclou dos PEIN: les Guilleries i 
Savassona, trobant-se en la zona de 
transició de dos sistemes, el transversal i 

el mediterrani. L’Espai Natural inclou els 
municipis de Folgueroles, Sant Julià de 
Vilatorta, Tavèrnoles, Vilanova de Sau 
i Sant Sadurní d’Osomort i pertany a la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona. A més a més, es troba 
redactat el Pla Especial de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona, aprovat el 
8 de març de 2004 (DOGC 17.03.2004), 
es desplega al capítol tercer sobre els 
requeriments normatius que afecten 
l’àmbit d’ordenació.
Les zones de protecció per a l’avifauna 
que afecta al municipi coincideix amb la 
Xarxa Natura 2000. 
D’acord amb la informació del visor 
Servei Interactiu de Mapes Ambientals 
(SIMA), al terme municipal de Folgueroles 
no s’inclou cap de les següents figures de 
protecció i/o gestió: 
 - Pla de recuperació Valencia 

Hispanica
 - Pla recuperació Gyapetus Barbatus
 - Pla de recuperació Aphanius Iberus
 - Pla de conservació Lutra Lutra
 - Arbres monumentals
 - Pla de recuperació Larus audouinii
 - Zones protecció per alimentació 

espècies necròfags
 - Zones de pesca controlada
 - Zones lliures sense mort

D’acord amb la mateixa font, gran 
part del municipi de Folgueroles és una 
figura cinegètica amb un àrea privada 
de caça gestionada per la Societat de 
Caçadors de Folgueroles. 
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30 312.4. CICLE DE L’AIGUA

Folgueroles es troba dins la conca 
hidrogràfica del riu Ter, a la sub-conca 
del Gurri, inclosa dins la part central de 
la plana de Vic, que correspon al fons de 
la depressió, està composada pels nuclis 
al voltant dels afluents del riu Gurri fins a 
desembocar al Ter, a tocar del nucli de 
Roda de Ter. També inclou una petita 
part al Nord-Est de la conca del Ter, entre 
el Gurri i el pantà de Sau. 
La part central de la plana de Vic està 
composada per la conca hidrogràfica 
del riu Gurri, és a dir, fins les capçaleres de 
la riera de Tona, de la riera de Taradell, la 
de Vilalleons, la de Sant Julià, el Rigat, la 
riera de Rimentol, la de l’Esperança, de 
Sant Julià, de Muntanyola i el torrent de 
Sant Cugat.
Els nuclis principals de la part central de 
la plana són: Tona (riera de Tona), Seva 
(capçalera del Gurri), Taradell (riera 
de Taradell), Santa Eugènia de Berga 
(rieres de Sant Quirze i de Vilalleons), 
Calldetenes (torrent de Sant Marc), 
Sant Julià de Vilatorta (torrent de Sant 
Martí), Folgueroles (el Rigat - torrent 
de Folgueroles), Vic (el Mèder), Gurb 
(riera de Rimentol i de l’Esperança) i 
Santa Eulàlia de Riuprimer (el Mèder) i el 
nucli de Tavèrnoles a les Guilleries (riera 
de Tavèrnoles, tot i que desemboca 
directament al Ter, aigües avall just 
després de desembocar-hi el Gurri.

Hidrologia superficial

Al terme municipal hi trobem dos cursos 
d’aigua: el Rigat o torrent de Folgueroles 
i la riera de Tavèrnoles.
El Rigat, a la seva capçalera rep el nom 
de torrent de Can Tramuntana i aigües a 
baix, torrent de les Costes, la Torrentera 
i torrent de Folgueroles. Recull les aigües 
de la serra de Puig Castellar, portant les 
seves aigües al riu Ter, a l’alçada del 
pont de Salou. 
Dins del terme municipal de Folgueroles, 
hi trobem trobar gairebé una vintena de 
fonts associades al torrent de Folgueroles, 
com per exemple: la font del Desmai, 
dels Pecats, de la Ricardera, del Glaç, 
etc.  A la font de la Ricardera, es pot llegir 
a la seva estela el poema de records i 
somnis del poeta folguerolenc Jacint 
Verdaguer.

Aquell córrer per les hortes,
aquell rodar pel jardí,

ai!, ¡com eixes fulles mortes
que hi apila el terbolí!

Aquella odor de poncelles,
aquell cel vessant d’estrelles,
nits, trenc d’alba, caramelles,

qui tan d’hora us esvaní?

Records i somnis, Jacint Verdaguer
Salt d’aigua del gorg 
de Llitons
Indrets d’Osona. 
interactiva.hostel.
uvic.cat

El torrent de 
Folgueroles, la riera 
de Tavèrnoles i els 
elements d’interès 
vinculats amb 
l’aigua
Elaboració pròpia. 
Elements d’interès 
extrets de la web 
de www.folgueroles.
com

L’altre curs d’aigua amb incidència 
al territori folguerolenc és la riera de 
Tavèrnoles. La carena de del serrat 
del Pi fa de divisòria d’aigües de les 
conques hidrogràfiques del torrent de 
Folgueroles i de la riera de Tavèrnoles. 
Dins del terme de Folgueroles i lligats 
a la riera de Tavèrnoles trobem un 
salt d’aigua de gran interès, el gorg 
de Llitons, objecte també de la prosa 
verdagueriana i on es barregen les 
aigües dels torrents que vénen del sot 
de Collsameda i del Sot Fosc. A més 
d’algunes fonts com la font del Cargol. 
Concretament, al terme de Folgueroles 
trobem la capçalera de la riera de 
Tavèrnoles, que en aquest indret porta 
el nom del Sot Fosc. 

“Quan fórem dalt de la collada, 
acabava d’empassar-se’n (lo 
sol) entre núvols; i de la tempesta 
llunyana, davallant dels Pirineus, feia 
atansar més fosc i paorós lo vespre... 
Al sentir sos trons i brogit terribles, un 
d’ells ( dels llenyataires): - Afanyem-
nos! – exclamà – Déu nos guard que 
la tempesta ens  assolís en aqueixes 
fondalades del gorg dels Nitons. Una 
nit que jo m’ensopegava de passar-hi, 
sortiren aqueixos, tot negres i banyuts, 
i, pegant a fugir jo, em seguiren fins al 
mas del Collet amb bels tremolosos 
i feréstecs. Correm, da-li, correm! Lo 
pare, Déu lo perdó, també s’hi havia 
trobat una vegada...”

Jacint Verdaguer
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32 33Hidrologia subterrània

Al Mapa d’Àrees hidro-geològiques de 
Catalunya (ICGC), el terme municipal 
de Folgueroles es troba al sector segon 
d’àrees centrals, que compren l’àrea 
associada al material paleogen de 
Vic-Collsacabra. 
Si fixem la mirada a les formacions 
hidro-geològiques, gran part del terme 
municipal es tracta de formacions 
de marques i evaporites (F20A), 
concretament des del límit occidental 
del terme fins Can Tramuntana. 
Aquestes formacions queden només 
interrompudes amb formacions de 
conglomerats i gresos massius (B30) al 
Nord del nucli, just on està situat el barri 

del Pedró, fins al bosc del Pou; al nucli 
de Folgueroles, just a la plaça de J. 
Verdaguer, en l’àmbit comprès entre 
l’avinguda de l’Atlàntida i el carrer de 
Josep Maria Casacuberta; i al pla de 
les Cabres i al bosc de la Sala. 
A partir de Can Tramuntana, apareix 
una franja Nord-Sud, amb un gruix 
aproximat de mig quilòmetre, entre 
Can Tramuntana i el serrat del Pi, amb 
formacions de calcàries i dolomies 
massives (C20).  
Finalment, entre el serrat del Pi i el 
límit oriental del municipi trobem 
formacions de conglomerats, gresos i 
margues (E20).

Pel que fa a la naturalesa dels aqüífers 
segons el medi litològic, trobem com 
les formacions hidrogeològiques 
F20A coincideixen amb la tipologia 
d’aqüífers C1 (zones poc permeables 
amb aqüífers locals amb predomini 
de dipòsits detrítics i margocalcaris), 
les formacions B30 amb la tipologia 
B1 (predomini d’aqüífers consolidats 
detrítics amb porositat per fissuració i/o 
intergranular), les formacions C20 amb 
la tipologia B2 (predomini d’aqüífers 
consolidats carbonatats amb porositat 
per fissuració i/o cartificació), i finalment 
les formacions E20 amb la tipologia C1.
D’acord amb les dades de masses 
d’aigua subterrània de Catalunya de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 

la massa d’aigua que gairebé engloba 
la totalitat del municipi (des del límit 
occidental fins el Solell de l’Arumi i el 
pla de Can Barretina aproximadament) 
és l’anomenada Plana de Vic-
Collsacabra, aquesta massa es localitza 
al Nord de Barcelona, entre la serralada 
Prelitoral i els Pirineus. 
A grans trets està configurada per una 
part central deprimida (plana de Vic) 
i els diferents relleus que l’envolten (el 
Montseny a l’Est, la serra de Curull i Santa 
Magdalena al Nord i serrats de Portell 
i Serramita a l’Oest). L’estat químic 
d’aquesta massa d’aigua és dolent. 
L’àmbit comprès entre el Solell de 
l’Arumi - pla de Can Barretina i el límit 
oriental del municipi no pertany a cap 

Naturalesa dels 
aqüífers segons el 
medi litològic
Elaboració pròpia 
a partir del 
mapa d’àrees 
hidrogeològiques de 
Catalunya (ICGC)

Formacions 
hidrogeològiques
Elaboració pròpia 
a partir del 
mapa d’àrees 
hidrogeològiques de 
Catalunya (ICGC)

Terme

A1

. .
. ..

.
. .
.
.
..

. ..

.
. .

.
. .

.
.
. .

.. ..
.. .

.. .
. .

.
. .... . B1

B2

C1

municipal
de Folgueroles

Tipologia d'aqüífers
predominants

Terme

A00

. ..

.
. . .
. ..
. .. ...

... ..
. .

.
.... .

..
...

.
.
. ..
.

. .
.

.
..

..
.. B30

C20

.. ..
.

.
.
.

....
..
. ..
..

E20

F20A

municipal
de Folgueroles

Formacions
hidrogeològiques

A1: Predomini 
d’aqüífers porosos 
en medis al·luvials 
i col·luvials 
amb porositat 
intergranular

B1: Predomini 
d’aqüífers 
consolidats detrítics 
amb porositat 
per fissuració i/o 
intergranular

B2: Predomini 
d’aqüífers 
consolidats 
carbonatats 
amb porositat 
per fissuració i/o 
carstificació

C1: Zones poc 
permeables amb 
aqüífers locals 
amb predomini de 
dipòsits detrítics i 
margocalcaris

A00: Formacions de 
graves, sorres i llims 
quaternaris

B30: Formacions 
de conglomerats i 
gresos massius

C20: Formacions de 
calcàries i dolomies 
massives

E20: Formacions 
de conglomerats, 
gresos i margues

F20A: Formacions de 
margues i evaporites

Terme

A00

. ..

.
. . .
. ..
. .. ...

... ..
. .

.
.... .

..
...

.
.
. ..
.

. .
.

.
..

..
.. B30

C20

.. ..
.

.
.
.

....
..
. ..
..

E20

F20A

municipal
de Folgueroles

Formacions
hidrogeològiques
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D’acord amb la memòria de l’Avanç 
de POUM de Folgueroles, la xarxa de 
sanejament abasta tot el nucli urbà. 
L’evacuació de les aigües segueix el 
pendent natural del terreny seguint el 
torrent de Folgueroles fins a l’estació 
depuradora d’aigües residuals (EDAR) 
situada al Nord-Oest del nucli. Aquesta 
EDAR, segons les fitxes d’estacions 
de depuració d’aigües residuals de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, té una 
població equivalent de disseny per 
a 2.500 habitants amb un cabal de 
disseny de 625 m3/dia. 
La xarxa d’abastament d’aigua potable, 
gestionada per SOREA, dona servei al 
nucli urbà i a les masies més properes 
a l’àrea urbana. El municipi disposa de 
vàries captacions d’aigua: els pous del 
Glaç, situats al Sud de l’àrea urbana, 
els pous Vells, i la connexió amb la 
canonada que porta aigua des de la 
planta de tractament d’aigua potable 
d’Osona Sud, situada al municipi de 
Manlleu i que capta l’aigua crua del riu 
Ter.
El municipi compta amb un dipòsit situat 
a prop de les granges de Cal Guarda al 
Sud-Est del terme, des d’on es distribueix 
l’aigua per tot el nucli de Folgueroles.
La major part de la xarxa es realitza 
mitjançant canalització de PVC, tot i que 
també trobem alguns trams de polietilè, 
fibrociment i ferro.

Abastament d’aigua i 
sanejament

massa d’aigua.
A les masses d’aigua afectades per les 
zones vulnerables a la contaminació per 
nitrats d’origen agrari (Directiva 91/976/
CEE i Normativa Derivada), el Decret 
205/2000, de 13 de juny, d’aprovació 
del programa de mesures agronòmiques 
aplicables a les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació procedents 
de fonts agràries, per a cadascuna de 
les àrees definides pel Decret 283/1998, 
de 21 d’octubre, de designació de 
les zones vulnerables, s’estableixen 
mesures diferenciades atenent les seves 
especificitats agràries i edafoclimàtiques.
Folgueroles es troba dins dela zona 
vulnerable anomenada Àrea 3 (Osona), 
amb aqüífer dels gresos de Folgueroles i 
aqüífer dels marges de Vic. 
Als municipis amb vulnerabilitat a la 
contaminació per nitrats d’origen agrari 
els és d’obligat compliment l’aplicació 
del Codi de bones pràctiques agràries 
(Ordre 22 d’octubre de 1998). D’acord 
amb el document IMPRESS 2013, amb 
l’Annex 8 sobre pressions identificades 
per Massa d’Aigua, les pressions principals 
sobre la massa d’aigua subterrània de 
la plana de Vic-Collsacabra són les 
dejeccions ramaderes, els abocaments 
industrials, els sòls contaminats, els 
dipòsits controlats de residus i els 
abocaments d’EDAR, el que genera 
una pressió total per estat químic alta.
L’informe IMPRESS consta d’un Annex 
10 amb Fitxes de Problemàtiques, 
on per a la contaminació per nitrats 
d’origen agrari (A1), estableix algunes 
mesures a aplicar:
 - Potenciar la implantació de bones 

pràctiques agràries (incentivant-les 
per millorar l’ús dels fertilitzants orgànics 
i minerals i fomentar actituds que 
garanteixin una gestió més adequada, 
evitant les sobrefertilitzacions o les 
pràctiques incorrectes).

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

 - Realitzar estudis i actuacions de 
caracterització dels processos 
de contaminació per nitrats 

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

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

Segons les Fitxes de les zones vulnerables 
a la contaminació per nitrats procedents 
de fonts agràries, del 10 d’abril de 2019, 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), per a l’Àrea 3 (Osona):
 - Els valors màxims detectats en 

cadascuna de les sèries anuals 
sempre estan per sobre dels 100 mg/L.

 - Entre un 40 i un 56% de les mostres 
analitzades es troben per sobre de la 
norma de qualitat establerta (50mg/L).

 - En termes generals, no s’observa 
cap variació en la qualitat de 
l’aigua subterrània. 

Finalment, segons el registre del visor 
SIMA de la Generalitat de Catalunya, a 
Folgueroles trobem un establiment PRTR 
(establiment del registre d’emissions i 
transferència de contaminants PRTR-CAT), 
el Serrat del Banus, instal·lació destinada a 
la cria intensiva d’aviram o de porcs que 
disposa de més de 750 places per a truges 
reproductores; i el Raurell, instal·lació 
destinada a la cria intensiva de porcs que 
disposa de més de 2.500 places per a 
porcs d’enceball de més de 20 kg.

Excedents de 
nitrogen d’origen 
agrari (tones/any) 
a nivell municipal 
segons model 
PATRICAL
Informe tècnic. 
Avaluació de la 
problemàtica 
originada per 
l’excés de nitrats 
d’origen agrari en 
les masses d’aigua 
subterrània de 
Catalunya. Agència 
Catalana de 
l’Aigua, març de 
2016

0
0 - 10
10 - 50
>50

Excedent N d’origen 
agrari (tN)

2.5. AMBIENT ATMOSFÈRIC

Qualitat de l’aire

La qualitat de l’aire està relacionada 
principalment amb dos factors: 
les activitats que puguin emetre 
contaminants i la meteorologia, que fa 
dispersar aquests contaminants. Amb la 
finalitat de minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, d’una banda es controlen 
les emissions atmosfèriques i per l’altra el 
control i vigilància de la presència dels 
contaminants a l’aire en diferents punts 
receptors. 
La vigilància i control de la contaminació 
atmosfèrica a Catalunya es porta a 
terme a través de la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 
a Catalunya (XVPA), adscrita al 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya.
El municipi de Folgueroles es situa, 
d’acord amb l’estudi de “Delimitació de 
zones de Qualitat d’Aire (ZQA)”, dins la 
zona de qualitat atmosfèrica número 6 - 
Plana de Vic.
D’acord amb l’estudi esmentat, per 
a l’any 2017 a la ZQA 6 de la plana de 
Vic, els nivells mesurats pel diòxid de 
nitrogen, el diòxid de sofre,  les partícules 
en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 
micres, el plom i el benzè estan per sota 
dels valors límit fixats per la normativa 
vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, 
cadmi, níquel ibenzo(a)pirè,  no s’han superat 
els valors objectiu establerts a la legislació.

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Arsènic (As) (ng/m³) 6,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Manlleu (hospital comarcal)

Benzè (C6H6) (µg/m³) 5 0,7 1 1 1 0 0,6 Tona (zona esportiva)

Benzo(a)pirè (BaP) (ng/m³) 1 0,69 1,03 0,65 1,38 0,83 1,83 Manlleu (hospital comarcal)

Cadmi (Cd) (ng/m³) 5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 Manlleu (hospital comarcal)

19 23 20 21 19 22 Manlleu (hospital comarcal)

14 14 10 11 11 11 Tona (zona esportiva)

Diòxid de sofre (SO2)  (ng/m³) 3 4 5 7 5 7 Manlleu (hospital comarcal)

Níquel (Ni) (ng/m³) 20 3,3 3,3 2,9 3,1 2,8 3,2 Manlleu (hospital comarcal)

40 43 46 45 43 44 Manlleu (hospital comarcal)

55 59 59 61 56 59 Tona (zona esportiva)

45 45 47 48 46 53 Vic (estadi)

29 32 29 35 26 29 Manlleu (hospital comarcal)

19 23 20 22 18 18 Tona (IES Tona)

21 30 26 29 24 27 Vic (centre cívic Santa Anna)

25 12 14 11 13 10 9 Tona (IES Tona)

12 15 12 15 12 12 Vic (estadi)

Plom (Pb) 500 21,8 20,2 22,5 29,2 22,9 21,9 Manlleu (hospital comarcal)

40Partícules en suspensió < 10 micres 
(PM10) (µg/m³)

Partícules en suspensió < 2,5 micres 
(PM2,5) (µg/m³)

Punt de mesurament
Valors que no 
s'haurien de 

superar

Diòxid de nitrogen (NO2) (µg/m³)

Contaminant

40

Ozó troposfèric (O3) (µg/m³)

Mitjana anual

Consulta de valors 
contaminants
Font: www.
qualitatdelaire.
cat. Generalitat de 
Catalunya
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36 37Pel que fa a l’ozó troposfèric s’han 
detectat 46 superacions del llindar 
d’informació horari a la població en els 
tres punts de mesurament d’aquesta 
zona ubicats a Tona (Zona esportiva) 
(27 hores de superació), Vic (Estadi) (12 
hores de superació) i Manlleu (7 hores 
de superació). D’altra banda, no s’ha 
enregistrat cap superació del llindar 
d’alerta. Referent al valor objectiu per 
a la protecció de la salut humana i al 
valor objectiu per a la protecció de la 
vegetació, s’ha superat als 3 punts de 
mesurament existents a la zona.
Finalment, per complir el Reial decret 
102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 
millora de la qualitat de l’aire, s’ha portat 
a terme una campanya de mesures de 
precursors de l’ozó troposfèric al punt de 
mesurament de Tona.
En relació amb els nivells de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres,  
no s’ha superat el valor límit anual en cap 
punt de mesurament. En canvi, sí que s’ha 
sobrepassat el nombre de superacions 
del valor límit diari (quantificat com a 
percentil 90.4), permeses per la legislació, 
en els punts de mesurament de Manlleu 
i de Vic (centre cívic Santa Anna). En 
aquesta valoració no s’ha quantificat la 
contribució d’episodis naturals. 
Pel que fa a l’avaluació dels nivells de 
la resta de contaminants, d’acord amb 
l’inventari d’emissions i les condicions 
de dispersió de la zona, s’estima que 
els nivells compleixen els objectius de 
qualitat de l’aire establerts a la normativa 
vigent.

Energia i gasos d’efecte 
hivernacle
D’acord amb el resultat de la 
certificació energètica els nous edificis, 
o als que hi ha hagut algun tipus 
de transacció de compra-venda o 
lloguer, s’ha obtingut una bona mostra 
d’habitatges dels quals es disposa 
de la demanda d’energia elèctrica 
(kWh/m2 any d’energia primària) i les 
emissions (kg CO2/m2 any). La mostra 
és de 134 habitatges i 6 immobles amb 
ús terciari.
Del registre de les 134 certificacions 
energètiques dels habitatges de 
Folgueroles, respecte de l’energia 
primària la qualificació majoritària és la 
E amb un 48,51%, una mitja força inferior 
que la mitja ponderada de Catalunya 
amb un 56,8% amb una qualificació de F. 
A Catalunya el 29,1% de les certificacions 
quant a l’energia primària tenen una 
qualificació entre A i E. En canvi a 
Folgueroles aquesta xifra és menor, 
on gairebé una quarta part (23,88%) 
dels habitatges tenen una certificació 
energètica pel que fa a l’energia 
primària amb una qualificació G.
D’altra banda, quant a les emissions, el 
46,13% dels habitatges a Folgueroles 
tenen una qualificació entre A i D, i la 
resta, més de la meitat dels habitatges, 
entre E i G. 
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Esquema 
inferior i quadre 
pàgina següent. 
Qualificació 
energètica 
habitatges
Font: Institut Català 
d’Energia. Data de 
la consulta: Juny de 
2019

Nombre % kWh/m²any Nombre % kg CO2/m²any
A 0 0,00 - 0 0 -

B 1 1,32 32,13 1 1,32 7,99

C 5 6,58 67,00 10 13,16 14,19

D 13 17,11 102,07 12 15,79 25,59

E 37 48,68 173,19 37 48,68 40,19

F 2 2,63 260,84 3 3,95 58,97

G 18 23,68 415,02 13 17,11 106,82

Total 76 100,00 211,76 76 100,00 60,76

A 0 0,00 - 0 0,00 -

B 1 1,72 68,81 1 1,72 14,52

C 4 6,90 99,50 4 6,90 21,90

D 6 10,34 162,63 9 15,52 35,73

E 28 48,28 239,42 25 43,10 57,06

F 5 8,62 357,90 8 13,79 76,71

G 14 24,14 511,66 11 18,97 117,19

Total 58 100,00 294,81 58 100,00 64,71

A 0 0,00 - 0 0,00 -

B 0 0,00 - 0 0,00 -
C 0 0,00 - 0 0,00 -
D 3 50,00 240,08 3 50,00 62,65
E 1 16,67 141,44 0 0,00 -
F 1 16,67 149,25 1 16,67 38,30
G 1 16,67 380,98 2 33,33 66,09

Total 6 100,00 231,98 6 100,00 59,74

Habitatge
unifamiliar

Habitatge en 
bloc
d'habitatge

Tipologia

Terciari

Energia primària Emissions

Contaminació lumínica
L’àmbit del terme municipal de Folgueroles 
es situa entre les zones E2 (protecció alta), 
E3 (protecció moderada) i E1 (protecció 
màxima) pel que fa a la protecció 
lluminosa del medi nocturn, d’acord 
amb el Mapa de la protecció envers la 
contaminació lumínica a Catalunya, que 
és la referència normativa del grau de 
protecció del medi nocturn a Catalunya. 
L’any 2007 el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
va aprovar el mapa que estableix les Zones 
de protecció del medi ambient de la 
contaminació lluminosa a Catalunya. 
La zona de protecció màxima (E1) 
correspon a les àrees incloses en el Pla 

d’espais d’interès natural (PEIN); els espais 
de la Xarxa Natura 2000; les platges, les 
costes i les ribes d’aigües continentals, no 
integrades en els nuclis de població o en 
nuclis industrials consolidats; i també les 
àrees que el departament competent en 
matèria de medi ambient aprova amb 
aquest nivell de protecció a proposta de 
l’ajuntament del terme municipal on se 
situen. 
Per a Folgueroles coincideix amb els sòls 
que pertanyen a la Xarxa Natura 2000, 
el PEIN de les Guilleries - Savassona, 
afectant només al llindar de la part 
més oriental del terme municipal de 
Folgueroles, el límit del PEIN coincideix 
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Terme

Zona E1

Zona E2

Zona E3

municipal
de Folgueroles

Mapa de
protecció envers
la contaminació
lumínica de
Catalunya

pràcticament amb el límit de terme 
municipal.
 La zona de protecció alta (E2) comprèn 
els espais que la planificació urbanística 
considera com a sòl no urbanitzable, 
fora de la zona de protecció màxima, 
la qual està ampliada amb els espais en 
els quals els ajuntaments han proposat 
augmentar la protecció envers la 
contaminació lluminosa. En Folgueroles 
coincideix pràcticament amb el sòl urbà 
i urbanitzable delimitat, sense incloure el 
no delimitat.
La zona de protecció moderada (E3) 
correspon al sòl urbà o urbanitzable 
aprovat per la planificació urbanística, 
llevat del territori que, a conseqüència de 
les propostes dels ajuntaments, disposa 

d’una protecció màxima o alta en una 
part del sòl urbanitzable i d’una protecció 
menor en una petita part del sòl urbà. 
A Folgueroles inclou el sòl urbà i el sòl 
urbanitzable delimitat.

Mapa de 
protecció envers 
la contaminació 
lumínica de 
Catalunya
Font: Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat de 
la Generalitat de 
Catalunya

Activitats extractives

Segons el registre del visor SIMA 
de la Generalitat de Catalunya, 
a Folgueroles trobem les següents 
activitats extractives regulades per la 
Llei 12/1981:
 - El Gudiol. Extracció de calcàries. 

Activitat en actiu i restauració no 
iniciada. 

 - Vila. Extracció de gresos. Activitat 2.6. SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi 
de Folgueroles

Aquest apartat és una transcripció 
del Document de síntesis del PAES de 
Folgueroles redactat a l’abril de 2018 
per la Diputació de Barcelona.

Consums energètics del municipi
L’any 2005 l’àmbit PAESC va tenir 
un consum d’energia de 27.869 
MWh, destacant clarament el sector 
transport, que va representar el 58% 
del consum, seguit del sector domèstic 
i terciari amb el 30% i el 12% del consum 
total respectivament.
En el període 2005-2014 el consum 
d’energia de l’àmbit PAESC va 
anar oscil·lant, arribant a disminuir 
lleugerament en aquest període. 
Al 2014 tots els sectors van disminuir 
el consum a excepció del sector 
transports.
La font energètica de més consum 
l’any 2005 en l’àmbit PAES va ser els 
combustibles líquids amb 19.668 MWh. 
Aquests van representar el 70% del 
consum total d’energia de l’àmbit 
PAESC. L’altra font més destacable va 
ser l’electricitat, que va representar un 
18% del consum. El GLP va suposar el 
12% del consum.
En el període 2005-2014 el consum va 
disminuir degut a un menor consum 
de GLP (Gas Liquat del Petroli ) i 
electricitat, tot i que els combustibles 

englobada en una nova explotació.
 - Font del Glaç. Extracció de gresos. 

Activitat en actiu i restauració no 
iniciada. Àmbit ampliat.

 - La Sala. Extracció de gresos. 
Activitat finalitzada.

 - Pla de Santa Maria. Extracció de 
gresos. Activitat finalitzada. 

D’altra banda, trobem dues activitats 
extractives abandonades:
 - 332 - 311. Extracció de calcàries.
 - 332 - 325. Extracció de calcàries.

líquids van incrementar-se. L’any 2013 
va començar a consumir-se biomassa.

Emissions de GEH del municipi (àmbit 
PAESC)
Les emissions de GEH (Gasos d’Efecte 
Hivernacle) en l’àmbit PAESC el 2005 
van ser de 8.453 tCO2, destacant el 
sector transports amb el 50% de les 
emissions. El sector domèstic va ser 
el segon sector de més emissions 
generades (33%). Les emissions per 
càpita de Folgueroles l’any 2005 van 
ser de 4,44 tCO2/hab., valor inferior 
a la mitjana de tots els municipis 
avaluats (152 municipis) que és de 4,77 
tCO2/hab., i inferior a la mitjana dels 
municipis de 1000 a 5000 habitants, 
situada en 4,99 tCO2/hab.
En el període 2005-2014 les emissions 
totals de GEH van disminuir en un 15%, 
com a conseqüència, de la disminució 
de les emissions de tots els sectors, 
sobretot del terciari i el domèstic, 
malgrat la pujada de les emissions del 
sector transports. La disminució dels 
valors per càpita, però, ha estat d’un 
28% en aquest període. En l’àmbit 
PAESC la font energètica de més 
emissions de GEH l’any 2005 va ser els 
combustibles líquids amb 5.182 tCO2. 
Aquests van representar el 61% de les 
emissions de GEH de l’àmbit PAESC. 
En segon lloc, el consum d’electricitat 
va provocar el 28% de les emissions 
d’aquest àmbit, amb 2.366 tCO2.
En el període 2005-2014 les emissions 
de GEH van disminuir degut a un menor 
consum, però també per un menor 
factor d’emissió del mix de producció 
elèctric. El sector residus va disminuir 
gràcies a l’augment de la recollida 
selectiva.

Consums energètics de l’Ajuntament
El consum d’energia de l’Ajuntament 
l’any 2005 va ser de 1.388,87 MWh i va 
representar el 5% del consum total de 
l’àmbit PAESC.
Desglossat per fonts energètiques, el 
GLP va ser la font de major consum l’any 
2005 (amb més del 50% del consum), 
tot per usos tèrmics d’equipaments 
(741,36 MWh). L’electricitat va ser al 
segona font de consum amb 129,36 
MWh. La font responsable de més 
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amb més del 50% de les emissions de 
l’ajuntament (171 tCO2).
En el període 2005-2014 el consum 
d’energia va tenir una primera 
disminució l’any 2006 i uns valors 
oscil·lants fins l’any 2014, on 
globalment van disminuir els consums 
(29%). Posteriorment del 2014 al 2016 
els consums s’han incrementat, però 
amb valors per sota del 2005.

Emissions de GEH de l’Ajuntament
Les emissions de GEH de l’Ajuntament 
l’any 2005 van ser de 450 tCO2. i van 
representar el 5,3% del total d’emissions 
de l’àmbit PAESC. Les emissions de 
GEH per càpita de l’any 2005 van ser 
de 0,24 tCO2./hab., un valor superior 
a les emissions dels municipis PAESC i 
que la dels municipis de 1000 a 5000 
habitants situat en 0,17 i 0,21 tCO2./
hab respectivament.
L’electricitat va ser al segona font 
de consum amb 129,36 MWh però la 
font responsable de més emissions, 
amb més del 50% de les emissions de 
l’ajuntament (171 tCO2). El GLP va ser 
la segona font d’emissions (62 tCO2) i 
els combustibles líquids, per calefacció 
i transports, la tercera amb 48 tCO2.
L’any base 2005 els equipaments 
municipals van ser els majors 
consumidors d’energia, així com la 
resta d’anys posteriors fins el 2016, 
mantenint-se sempre per sobre del 60% 
del consum total dels diferents serveis. 
L’enllumenat públic i semàfors va ser el 
segon sector amb major consum l’any
2005.
En el període 2005-2014, les emissions 
van disminuir considerablement (58%), 
tornant a augmentar fins el 2016. 
Aquesta disminució inicial s’explica 
per la disminució de consums dels 
equipaments però també per la 
disminució del factor d’emissió del mix 
elèctric.

Punts forts i punts febles
Punts forts:
 - Suport d’ens supramunicipals 

(Mancomunitat La Plana, CCOsona, 
Diputació de Barcelona).

 - Potencial alt d’instal·lació 

d’energies renovables.
 - Recursos propis d’aigua i connexió 

amb xarxes comarcals (abastament 
d’aigua).

 - Planificacions existents (urbanisme, 
abastament d’aigües).

Punts febles:
 - Poc personal tècnic disponible.
 - Capacitat d’inversió limitada per a 

grans inversions (cicle de l’aigua, 
renovables).

 - Influència limitada en alguns sectors 
(domèstic, serveis, transports).

Les emissions per càpita són inferiors 
a la d’altres municipis similars. Els 
combustibles líquids són la font 
energètica generadora de més 
emissions i el sector transport el 
responsable també de gran part 
d’aquestes. Donat els àmbits 
d’actuació de l’ajuntament seria 
prioritari fer incidència prioritària sobre 
els àmbits d’influència directa: Aigua, 
Residus i Ajuntament, i procurar incidir 
en el sector transports i domèstic 
(per ser aquest un àmbit que arriba 
indirectament a tots els altres). Incidint 
sobretot en la optimització del consum 
elèctric.

Actuacions de mitigació
Amb totes les actuacions de mitigació 
establertes al PAES, s’aconsegueixen 
uns estalvis energètics totals de 
4.248,75 MWh/any, una producció 
de renovables de 4.422,99 NWh/any 
i una reducció de C02 de 3.559,81 
tCO2/any. El cost d’implementació 
estimat de totes les actuacions és de 
1.885.971,81€. 
 - Edificis municipals. 2005 - 2030. 

Implantació Sistema comptabilitat 
energètica i assesorament en 
matèria d’eficiència i estalvi 
energètic de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona. En curs.

 - Edificis municipals. 2017 - 2030. 
Cursos de formació en matèria 
d’energia (gestió energètica, 
telegestió i telemesures, 
comptabilitat energètica, noves 
tecnologies, estalvi i eficiència en 
equipaments, ...) als treballadors 
municipals. No iniciada.

 - Edificis municipals. 2018 - 2030. 

Informació regular sobre el 
consum dels diferents equipaments 
municipals. No iniciada.

 - Edificis municipals. 2017 - 2030. 
Millores d’eficiència energètica 
i adaptació al canvi climàtic de 
l’Ajuntament. En curs.

 - Edificis municipals. 2017 - 2030. 
Millores d’eficiència energètica 
i adaptació al canvi climàtic del 
consultori - dispensari. En curs. 

 - Edificis municipals. 2017 - 2030. 
Millores d’eficiència energètica i 
adaptació al canvi climàtic de la 
guarderia. En curs.

 - Edificis municipals.  2017 - 2030. 
Millores d’eficiència energètica 
i adaptació al canvi climàtic del 
Camp de Futbol. En curs.

 - Edificis municipals. 2017 - 2030. 
Instal·lació d’una caldera de 
biomassa a l’Escola. Completada.

 - Edificis municipals. 2020 - 2030. 
Instal·lació d’una xarxa de 
biomassa a la Llar d’infants, 
Consultori, Centre de Dia i Centre 
cultural. No iniciada.

 - Edificis municipals. 2020 - 2030. 
Microxarxa d’autoconsum 
fotovoltaic pels equipaments 
del nou pavelló, Llar d’infants, 
Consultori, Centre de Dia i Centre 
cultural. No iniciada.

 - Edificis municipals. 2015 - 
2020. Contractació del 100% 
d’electricitat verda certificada en 
la compra agregada d’electricitat. 
En curs.

 - Edificis residencials. 2005 - 2030. 
Renovació d’electrodomèstics. En 
curs.

 - Edificis residencials. 2005 - 2030. 
Renovació de bombetes. En curs.

 - Edificis residencials. 2019 - 2025. 
Canvi de calderes de gasoil 
C per calderes de biomassa o 
d’altres suports energètics menys 
contaminants. No iniciada.

 - Edificis residencials. 2018 - 2020. 
Visites d’avaluació energètica a 
les llars. No iniciada.

 - Edificis del sector terciari. 2018 - 
2025. Miniauditories energètiques i 
de sector terciari recursos (aigua) 
del sector serveis. No iniciada.

 - Enllumenat públic. 2019 - 2021. 
Realitzar un estudi lumínic del 
municipi per establir una estratègia 
i prioritat de canvis en l’enllumenat. 
No iniciada.

 - Enllumenat públic. 2005 - 
2016. Millores d’eficiència en 
l’enllumenat. Completada.

 - Enllumenat públic. 2018 - 2030.  
Substitució de làmpades de 
l’enllumenat per d’altres més 
eficients i altres millores de 
l’eficiència de l’enllumenat. En 
curs.

 - Enllumenat públic. 2025 - 2030. 
Implantar sistemes de telegestió 
(telemesura i telecontrol) de 
l’enllumenat i fer arribar fibra òptica 
al quadre de comandament. No 
iniciada.

 - Flota municipal. 2018 - 2030. Canvi 
dels vehicles municipals per d’altres 
menys emissors quan acabin la 
vida útil i adquisició de bicicletes 
elèctriques. No iniciada. 

 - Transport privat. 2010 - 2030. 
Bonificació fiscal per als vehicles 
de baixes emissions. Completada.

 - Edificis residencials. 2016 - 2030. 
Bonificacions fiscals per a millores 
en l’eficiència energètica dels 
habitatges o locals (llicències 
d’obres o impost de bèns 
immobles). En curs.

 - Transport privat. 2012 - 2030. 
Recanvi de vehicles per d’altres 
més eficients en el parc mòbil 
privat. En curs.

 - Transport privat. 2020 - 2025. 
Promoure el cotxe compartir al 
municipi. No iniciada.

 - Transport privat. 2020 - 2025. Punts 
de recàrrega per als vehicles 
elèctrics. No iniciada.

 - Producció local d’energia. 2018 - 
2030. Implantació d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques als edificis 
municipals i a les instal·lacions del 
cicle de l’aigua (autoconsum). No 
iniciada.

 - Producció local d’energia. 2018 - 
2030. Implantació d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques en edificis 
privats. No iniciada.

 - Producció local d’energia. 2020 
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Intel·ligent (Smart Grid o Micro 
Grid). No iniciada.

 - Altres. 2020 - 2025. Canvi de 
subministrament a la xarxa de gas 
del municipi (GLP a gas natural). 
No iniciada.

 - Producció local d’energia. 2020 
- 2030. Desplegament de la fibra 
òptica en equipaments municipals, 
a totes les llars i altres punts de 
consum elèctric. No iniciada.

 - Edificis residencials. 2018 - 2030. 
Millores d’eficiència a les llars: 
millora dels aïllaments i instal·lació 
d’energies renovables (integrades 
a la Xarxa intel·ligent). No iniciada.

 - Altres. 2005 - 2006. Implantació de 
la recollida conjunta de Paper/
cartró i envasos (Multiproducte). 
Completada.

 - Altres. 2005 - 2006. Implantació 
recollida selectiva de la fracció 
orgànica municipal (FORM). 
Completada.

 - Altres. 2019 - 2025. Increment de 
serveis de recollida de residus. No 
iniciada.

 - Altres. 2018 - 2030. Campanya 
ambiental per al foment de l’estalvi i 
eficiència energètica, la prevenció 
i reducció de residus i l’estalvi de 
l’aigua potable. No iniciada.

Actuacions d’adaptació
 - Protecció civil i emergències. 2018 

- 2020. Establir avisos directes a la 
població sensible a les onades de 
calor. No iniciada.

 - Protecció civil i emergències. 2019 
- 2022. Integrar la informació de 
l’estació meteorològica existent 
per informar la població i establir un 
sistema d’avisos. No iniciada.

 - Protecció civil i emergències. 2019 
- 2030. Gestió de la llera del torrent 
per evitar acumulacions de restes 
vegetals al pont de la piscina. En curs.

 - Salut. 2019 - 2025. Implantar itineraris 
amb ombra pel nucli. No iniciada.

 - Salut. 2019 - 2025. Adaptar alguns 
equipaments per onades de calor 
(amb sistema de fred si és necessari). 
No iniciada.

 - Aigua. 2020 - 2025. Ordenança sobre 

l’estalvi d’aigua i separativa d’aigües. 
No iniciada.

 - Aigua. 2019 - 2025. Informes anuals del 
consum d’aigua per subministrament. 
No iniciada.

 - Aigua. 2019 - 2022. Programa 
regulació de consums d’aigua als 
usuaris. No iniciada.

 - Aigua. 2016 - 2018. Instal·lació de 
sensors de pluviometria pels sistemes 
programables de reg de les zones 
verdes. Completada. 

 - Aigua. 2018 - 2014. Assignar la gestió 
del reg al contracte de concessió de 
manteniment de zones verdes. No 
iniciada.

 - Aigua. 2009 - 2030. Millores a la xarxa 
d’aigües potables, amb millora de 
la garantia de subministrament. 
Iniciada.

 - Aigua. 2020 - 2030. Sectorització de la 
xarxa d’aigua. No iniciada. 

 - Aigua. 2019 - 2022. Sistema d’alarmes 
per fuites a la xarxa de distribució 
d’aigua potable. No iniciada.

 - Aigua. 2021 - 2025. Canvi de tarifes 
d’aigua potable per incentivar 
l’estalvi i la gestió forestal de la 
conca. No iniciada.

 - Aigua. 2019 - 2021. Mapa de la conca 
d’abastament d’aigües potables. No 
iniciada.

 - Aigua. 2009 - 2030. Actuacions del 
Pla director de clavegueram. No 
iniciada.

 - Protecció civil i emergències. 2015 - 
2019. Millores del Pla de Camins. En 
curs.

 - Agricultura i sector forestal. 2018 - 2030. 
Impulsar Instruments d’Ordenació 
Forestal (IOF). No iniciada.

 - Agricultura i sector forestal. 2020 
- 2030. Recerca de finques per 
implantar actuacions de Custòdia 
del Territori. No iniciada.

 - Agricultura i sector forestal. 2020 - 
2025. Miniauditories energètiques i de 
recursos (aigua) de les explotacions 
ramaderes i sector serveis. No 
iniciada.

2.7. PAISATGE I PATRIMONI 
CULTURAL
El paisatge

La Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge de 
Catalunya, institueix la figura dels 
Catàlegs de Paisatge, com a instrument 
per a la introducció d’objectius 
paisatgístics en el planejament territorial, 
així com en les polítiques sectorials, 
adoptant d’aquesta manera els principis 
i estratègies d’acció que estableix el 
Conveni Europeu del Paisatge promogut 
pel Consell d’Europa. És per això que 
la diagnosi vers el paisatge del terme 
municipal de Folgueroles es realitza a 

partir del Catàleg de Paisatge de les 
Comarques Centrals (CPCC), aprovat 
definitivament el 27.07.2016.
Els trets principals del CPCC que 
afecten i tenen incidència al municipi 
de Folgueroles es troben desplegats al 
capítol vers els requeriments normatius 
que afecten l’àmbit d’ordenació del 
present DIE.

Unitat de Paisatge 
de la Plana de Vic 
Font: Catàleg de 
Paisatge de les 
Comarques Centrals
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El patrimoni cultural Unitat de Paisatge 
Les Guilleries
Font: Catàleg de 
Paisatge de les 
Comarques CentralsTots aquests projectes vinculats al 

patrimoni estan adquirint una creixent 
importància, tot i la manca d’un 
clar reconeixement institucional, de 
l’escassetat d’estudis de base, de la 
debilitat i amenaces que es projecta 
sobre el patrimoni heretat o l’insuficient 
suport econòmic, programàtic i 
administratiu. Es tracta d’un enfoc que 
busca i desenvolupa nous models i 
instruments. Els plans urbanístics, molt 
més que els catàlegs o plans merament 
patrimonials, poden constituir en aquest 
sentit una figura idònia, a l’integrar una 
visió forçosament evolutiva d’aquests 
paisatges. Però no es tracta tan sols 

d’intervenir amb sensibilitat en els 
paisatges culturals, sinó de situar el 
paisatge com a eix central de tots els 
plans d’ordenació: paisatge en el més 
ampli sentit, natural i cultural; paisatge 
no com a resultat acabat i congelat 
d’una cultura, sinó com a realitat 
contínuament evolutiva; com a factor 
bàsic de qualsevol transformació. 
L’herència cultural no està destinada 
simplement a ser preservada; en moltes 
ocasions pot generar oportunitats de 
desenvolupament en què coexisteixen 
valors històrics i nous. Es tracta de superar 
una posició merament conservacionista 
del patrimoni. “La preservació a través 

de la transformació”, aquesta podria ser 
la nostra premissa sintètica.
Segons la memòria de l’Avanç de 
POUM de Folgueroles, el patrimoni de 
folguerolenc està format pels elements 
arquitectònics històrics, edificacions 
i obra civil, els jaciments, els espais 
naturals i les masies i cases rurals dignes 
de protegir.
A l’Avanç de POUM s’ha elaborat un 
llistat de tots els elements inclosos al 
Inventari de Patrimoni arquitectònic 
i arqueològic del Departament de 
cultura de la Generalitat i del POUM de 
Folgueroles publicat el 2007, diferenciant 
els elements situats al nucli urbà, els 
elements situats en sòl rústic i els jaciments 
arqueològics. La memòria conclou que 
el futur POUM haurà de decidir quins 
d’aquests elements forment part del 
Catàleg i amb quin grau de protecció.
A més a més, fer esment de la gran 
quantitat de fonts al torrent de Folgueroles 
al seu pas pel municipi. A la pàgina web 
de folgueroles.com es destina tot un 
apartat a aquestes fonts.
Creiem de gran interès el treball de 
fons de posada en valor de tot un 
seguit de rutes que lliguen la major part 
dels recursos patrimonials del municipi, 
impulsades pel propi Ajuntament de 
Folgueroles, a tall d’exemple:

 - Ruta Casol Puigcastellet
 - Ruta Coneix Folgueroles
 - Camins de Verdaguer

PouAljub

Can Clotet

Mas La Roca

Plaça Major

Mas d'en Coll

Alzines Sureres

Barri del Passavant

Casol de Puigcastellet

Font del Mas d'en Coll

Bassa del Mas d'en Coll

Ruta Casol 
Puigcastellet i 
elements d’interès 
associats
Elaboració pròpia 
a partir de la 
informació extreta 
de la web www.
folgueroles.com

Exposició visual des de 
miradors i N141d
Un dels elements establerts a la 
planimetria del Catàleg de Paisatge de 
les Comarques Centrals són els miradors. 
Hem cregut rellevant estudiar la visibilitat 
des dels miradors de les Unitats de 
Paisatge de la Plana de Vic i les Guilleries: 
des dels Munts i des de Sant Feliuet.
També hem cregut convenient estudiar 
l’exposició visual des de l’ermita de Sant 
Marc, a Calldetenes,  i des de Sant Jordi 
de Puigseslloses, a Folgueroles, degut 
a que es tracten de turons testimoni 
panoràmics de la plana de Vic.
A més a més, hem afegit la visibilitat 
des de la N141d, degut al seu caràcter 
vertebrador al territori, entre Vic i Vilanova 
de Sau.
Pel que fa a la visibilitat des del mirador 
dels Munts (862 m), just a tocar dels Cingles 
dels Munts, a l’Oest d’aquest es troba 
Folgueroles i a través de la solella de les 
Valls, per la vall de la riera de Tavèrnoles 
s’obté una conca visual de la part Nord 
de la plana de Vic, arribant a veure en 
primer terme les Planes amb el nucli de 
Folgueroles. No s’arriba a visualitzar l’eix 
transversal degut al desnivell que es 
produeix als Focs.
Ara bé, des de Sant Feliuet (650 m), 
a tocar del jaciment neolític de 
Savassona, trobem un altre mirador 
establert al Catàleg de Paisatge de 
les Comarques Centrals. Des d’aquest 
no hi ha pràcticament visibilitat cap a 
Folgueroles. 
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Exposició visual 
miradors Catàleg 
de Paisatge de les 
Comarques Centrals
Elaboració pròpia a 
partir del vol LIDAR 
de l’ICGC

Exposició visual 
miradors Plana 
de Vic: Sant Marc 
i Sant Jordi de 
Puigsesllosses
Elaboració pròpia a 
partir del vol LIDAR 
de l’ICGC

#

#

Terme

Visibilitat

Visibilitat

municipal
de Folgueroles

Sant Jordi de
Puigsesllosses

Sant Marc

#

Terme

Visibilitat

Visibilitat

municipal
de Folgueroles

Sant Feliuet

Els Munts

#

#

Terme

Visibilitat

Visibilitat

municipal
de Folgueroles

Sant Jordi de
Puigsesllosses

Sant Marc

D’altra banda, a la plana de Vic trobem 
tot un seguit de turons testimoni que amb 
relativament poca alçada es pot obtenir 
unes magnífiques vistes de la plana i del 
seu encaix geomorfològic. 
A Folgueroles trobem Puigsesllosses, just 
on es troba Sant Jordi de Puigsesllosses 
(530 m). Des d’aquest indret podem 
tenir una vista completa de tot el marge 
Oest de l’Eix Transversal al seu pas pel 
municipi, cap a Nord podem arribar 
a veure Roda de Ter, i cap a Est com 
les Guilleries tanquen la plana just als 
Canalls de Vilardell. Si mirem cap al nucli 
de Folgueroles, a tocar de la pedrera 
del Godaiol i la Ricardera, trobem una 
elevació del territori que fa que l’àmbit 
comprès entre la pedrera, l’escola 

Mossèn Cinto i el camí de Tavèrnoles 
quedi sense cap tipus de visibilitat.
La urbanització del Pedró es visualitza a 
la perfecció, junt amb algunes cobertes 
de les edificacions del nucli consolidat de 
Folgueroles, sobretot aquelels situades a 
la part alta del nucli, al carrers Majors i de  
la Rambla.
Cap a Sud-Est es veu fins els Roques de 
l’Albereda i el serrat del Pi. Sant Julià de 
Vilatorta no s’arribaria a veure degut 
als Roques de l’Albereda, el pla de les 
Cabres i Santa Margalida. D’altra banda, 
Calldetenes i la serra de Sant Marc es 
veurien perfectament junt amb la vila de 
Vic. 

Paga la pena fer el mateix exercici amb 
els voltants de l’ermita de Sant Marc 
(580 m), a la veïna Calldetenes, on hi 
trobem un dels miradors de referència 
de la plana. S’hi pot veure gran part del 
marge Oest del torrent de Folgueroles, 
entre aquest, Sant Jordi de Puigsesllosses 
i tota la plana de Folgueroles amb l’Eix 
Transversal com a referència. També 
agafa presència la urbanització del 
Pedró, tot i que el nucli de Folgueroles 
veiem tan sols algunes poques cobertes 
dels voltants de la plaça de Verdaguer, 
degut a que elserrat del pla de les 
Cabres i el bosc de la Sala es troba en 
primer terme i fa que la vista no arribi 
al nucli antic. Es comença a visualitzar 
Folgueroles cap a la Ricardera. 

Es pot veure perfectament com el serrat 
del Pi tanca la plana de Vic en aquest 
àmbit.
Finalment, pel que fa a l’exposició visual 
des de la carretera N141d, al seu pas 
per Folgueroles, just entre la variant de 
Calldetenes i el seu pas per la solella 
de les Valls, es pot arribar a veure a la 
perfecció la Novíssima, la Casa Nova de 
les Rouredes, les Codines, la Pedrera de 
Cal Guarda, les Hortes de Folgueroles 
amb el Mas de la Sala com a referent; 
la urbanització del Pedró , les alzines 
sureres, el barri del Passavant, els camps 
entre aquest i la N-141d, el bosc de la 
Sala, el serrat del Pi i part de les planes 
entre el bosc de la Sala i el serrat del Pi.
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48 492.8. RISCOS

Perillositat geològica

Segons el Sistema d’Informació 
Territorial Municipal (SITMUN) de la 
Diputació de Barcelona, a Folgueroles 
trobem perillositat geològica del tipus 
risc potencial de petits esllavissaments 
en una petita franja (d’uns 100 metres 
d’ample), a la cresta del serrat del Pi, 
i en continuació amb el Puigtinyós. 
D’altra banda, trobem risc potencial 
de caiguda de roques des de la cresta 
del serrat del Pi fins  el curs d’aigua el 
Sot Fosc. També en trobem a l’àmbint 
més al Nord-Est del municipi, a la serra 
de Puig Castellar.

Risc sismològic

El Pla Especial d’Emergències 
Sísmiques de Catalunya (Sismicat) 
estableix diferents zones segons la 
seva perillositat a partir de sismes i 
les característiques de cada àmbit. 
Segons el citat pla, Folgueroles està 
obligada i recomanada a elaborar el 
Pla d’actuació municipal (PAM) per 
emergències sísmiques. 
L’Ajuntament de Folgueroles, en sessió 
de 28 de juny de 2018 va aprovar el 
Document Únic de Protecció Municipal 
de Folgueroles (DUPROCIM).
Seguint amb el Sismicat, aquest 
estableix que Folgueroles supera 
el llindar de referència d’intensitat 
sísmica, en un període de retorn 
de 500 anys. Catalunya es troba 
emplaçada en una zona de col·lisió 
entre les plaques tectòniques d’Europa 
i d’Àfrica. La convergència entre 
ambdues plaques i els terratrèmols 
resultants es produeixen amb poca 
freqüència i solen ser d’una intensitat 
moderada.
Segons el Sismicat, Folgueroles es troba 
classificada amb una intensitat sísmica 
igual o superior a VII-VIII de l’escala 
MSK per a un període de retorn de 500 
anys. 

Risc d’incendi

Segons el Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya, el municipi de Folgueroles 
té un perill alt per al risc d’incendis 
forestals i una vulnerabilitat moderada 
per risc d’incendi.
El mapa de perill bàsic d’incendi 
forestal (amb data d’octubre de 
2002) és el resultat de l’agrupació dels 
conceptes de perill d’ignició (facilitat 
que s’iniciï un incendi forestal) i perill 
de propagació (facilitat amb què 
es pot expandir un incendi). Aquest 
mapa estima el perill d’incendi segons 
les característiques del territori.
Segons aquest, Folgueroles té un risc 
d’incendi forestal baix entre el seu límit 
occidental i l’inici del serrat del Pi en la 
seva cara oest. Trobem petites zones 
amb perill d’incendi mitjà als voltants 
del torrent de Folgueroles, aigües avall 
des del Mas Isern fins al Mas Puigsec; 
al límit septentrional del municipi, a la 
Baga de Torrents i el bosc del Pou; al 
bosc de la Sala i al Pla de les Cabres. 
D’altra banda, a partir del serrat del 
Pi amb les Guilleries, el risc d’incendi 
forestal augmenta a mitjà i alt. 
El Pla de Protecció Civil de Folgueroles 
té un Manual d’Actuació per a Incendis 
Forestals, amb data de 8 d’octubre de 
2013. 

Inundabilitat

Quant al risc d’inundabilitat a 
Folgueroles, tot partint de la informació 
extreta de l’ACA, no trobem risc 
d’inundació per als periodes de retorn 
de 10, 100 ni 500 anys. 
D’altra banda, existeix un risc associat 
a criteris geomorfològics per al torrent 
de Folgueroles en el seu conjunt, fora 
del nucli consolidat, destaca l’àmbit 
entre el torrent i la font trobada, i 
el tram entre Can Gelabert i el Molí 
del Reguer. Pel que fa al torrent de 
Folgueroles al seu pas pel nucli, es 
troba ben integrat.

Terme

N141d

Visibilitat N141d

municipal
de Folgueroles

Exposició visual 
N141d
Elaboració pròpia a 
partir del vol LIDAR 
de l’ICGC
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50 51Terme
municipal
de Folgueroles

Mapa de perill
bàsic d'incendi
forestal

Baix

Mitjà

Alt

Perill bàsic d’incendi 
forestal
Elaboració pròpia 
a partir del Mapa 
de perill bàsic 
d’incendi forestal 
del Departament 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. 
Generalitat de 
Catalunya

Riscos tecnològics

Risc químic en establiments industrials
Segons el mapa de Protecció Civil de 
Catalunya, no hi ha cap establiment 
inclòs al Plaseqcat a Folgueroles ni 
rodalies. Els més propers es troben a 
Santa Maria de Corcó i a les Masies de 
Voltregà, es tracta d’empreses amb 
un nivell baix i relacionades amb els 
purins.

Risc químic en els conductes de 
matèries perilloses
Segons el mapa de Protecció Civil de 
Catalunya, no hi trobem municipis ni 
amb oleoducte, ni etileno-ducte, ni 
amb gasoducte operatius als voltants 
de Folgueroles. Els més propers es 
troben a uns 35 km, als voltants de 
l’AP-7 amb oleoductes.

Terme
municipal
de Folgueroles

Inundabilitat

Criteris

Màxima

T = 10 anys

T = 100 anys

T = 500 anys

geomorfològics

crescuda
ordinària

Inundabilitat
Elaboració pròpia 
a partir de les 
dades de l’Agència 
Catalana de l’Aigua 
(ACA)

Terme
municipal
de Folgueroles

Inundabilitat

Criteris

Màxima

T = 10 anys

T = 100 anys

T = 500 anys

geomorfològics

crescuda
ordinària

Risc nuclear
A Catalunya només hi troben aquest 
tipus de risc a un radi d’acció de 30 
km de les centrals d’Ascó i Vandellós, 
a més de 150 km de Folgueroles.

Risc radiològic
Folgueroles no està inclosa entre els 
municipis amb risc radiològic per no 
tenir cap instal·lació radioactiva, i 
no té l’obligació de redactar un Pla 
d’Actuació Municipal Radcat.

Risc de transport de mercaderies 
perilloses
D’acord amb el mapa de perill per 
municipi per transport viari d’acord 
amb els llindars especificats al 
Pla especial TRANSCAT, del mapa 
de Protecció Civil de Catalunya, 
Folgueroles té un risc alt.
El risc alt per transport de mercaderies 
perilloses a Folgueroles és degut 
exclusivament al pas de l’Eix 
Transversal (C-25). El TRANSCAT (Pla 
Especial d’emergències per accidents 
en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril a 
Catalunya) defineix una zona genèrica 
d’afectació per risc per transport de 
mercaderies perilloses (MMPP) de 500 
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C
-25

C-1
53

Terme
municipal
de Folgueroles

Zona genèrica
d'afectació per
risc

Baix

Mig

Alt

Risc per transport 
viari de mercaderies 
perilloses
Elaboració pròpia 
a partir del Mapa 
de Protecció Civil 
de Catalunya i 
del TRANSCAT. 
Generalitat de 
Catalunya

metres al voltant de les vies on existeix 
un nivell de perill.
Els municipis afectats pel risc 
d’accident en el transport de MMPP 
tenen l’obligació i/o recomanació 
d’elaborar un Pla d’Actuació 
Municipal.
Pel que fa a l’Eix Transversal Ferroviari, 
està projectat paral·lel a l’actual C-25, 
així doncs, respecte als riscos per 
transport de mercaderies perilloses no 
introdueix noves afeccions al municipi, 
ja que la de 500 metres a banda i 
banda del futur Eix Transversal Ferroviari 
serà molt similar a l’afectació actual.

En aquest apartat es presenten els 
plans i programes que poden tenir 
alguna influència sobre el POUM 
de Folgueroles, a més de presentar 
les principals determinacions amb 
rellevància ambiental, per tal de recollir 
les incidències sobre els plans sectorials i 
territorials concurrents, tal i com estableix 
la Llei 21/2013.

El Pla Territorial General de 
Catalunya (PTGC)

El Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC) fou aprovat mitjançant la Llei 
1/1995, de 16 de març, com a instrument 
bàsic d’ordenació del territori de 
Catalunya.
El PTGC situa el municipi de Folgueroles 
en un sistema de reequilibri territorial de 
nivell 2. Segons la Memòria del PTGC 
(veure apartat sobre els sistemes de 
proposta), els sistemes per al reequilibri 
territorial de Catalunya són aquells 
localitzats a l’exterior de l’àmbit 
metropolità barceloní, que tenen una 
funció equilibradora important en el 
conjunt del territori de Catalunya. Es 
defineix el sistema de Vic-Manlleu-Torelló 
com un àmbit molt acotat que s’estén 
pel territori planer de la plana de Vic i que 
té un potencial de reequilibri territorial 
global, basat en sistemes urbans de pes 
intermedi.
El PTGC estableix el marc del planejament 
territorial, les directrius genèriques a 
seguir i la necessitat de redacció dels 
Plans Territorials Parcials i els seus àmbits 
d’aplicació. La comarca d’Osona 
s’inclou en l’àmbit de les Comarques 
Centrals, juntament amb les comarques 
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la 
Cerdanya i el Solsonès.
Així doncs podríem dir que Pla Territorial 
General de Catalunya, tot i el seu 
caràcter tan agregat, dibuixa per a 

3. REQUERIMENTS NORMATIUS QUE 
AFECTEN L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ

Folgueroles un futur de creixement 
moderat i sostingut, comú amb la plana 
de Vic amb l’objectiu de reequilibrar la 
distribució demogràfica del conjunt de 
Catalunya.

El Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Centrals (PTPCC)

L’àrea urbana de Vic, juntament amb 
les d’Igualada i Manresa, constitueix 
un dels nodes fonamentals que han de 
garantir el desenvolupament econòmic 
de Catalunya durant els propers anys. 
El PTPCC proposa afavorir la cohesió 
social i evitar la segregació espacial a 
les àrees urbanes, en un entorn on cal 
que es mantingui la diversitat del territori, 
protegint els espais naturals i preservant 
el paisatge. 

Protecció dels espais oberts
Quant als objectius relatius a la protecció 
dels espais oberts, cal destacar els 
següents:
 - Preservar les parts del territori on 

és desitjable el manteniment de 
l’activitat agrària, protegint-la dels 
processos que la poguessin afectar 
de forma negativa, per tal de garantir, 
a llarg termini, la competitivitat i les 
produccions de qualitat, la gestió 
adequada del medi ambient, la 
diversificació de les fonts de renda i 
el desenvolupament endogen.

 - Protegir la diversitat dels paisatges 
naturals i culturals que composen el 
territori de les Comarques Centrals de 
Catalunya. 

 - Orientar l’expansió de les àrees 
urbanes de forma que es creïn espais 
de qualitat ben interrelacionats amb 
els entorns naturals.

Les superfícies de sòl adscrites a les 
categories de protecció que estableix el 
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Superfície de les 
categories del sòl 
segons PTPCC
Font: Elaboració 
pròpia a partir del 
Pla Territorial Parcial 
de les Comarques 
Centrals

Protecció territorial 
de l’entorn de Vic
Font: Pla Territorial 
Parcial de les 
Comarques Centrals

Portecció especial PEIN i XN 2000 8,21 0,75

Sòls d'interès natural i/o connexió 487,13 44,50

Protecció territorial Interès agrari i/o paisatgístic 139,09 12,71

Corredors d'infraestructures 30,75 2,81

SISTEMA D'ASSENTAMENTS

85,15

1.094,63

162,58

45,25

15,52

24,38

14,85

100

SISTEMA
D'ESPAIS
OBERTS

Protecció preventiva

Superfície (ha) % sup. municipi

495,34

169,84

266,87

PTPCC per als espais oberts al municipi 
de Folgueroles es desglossen al quadre 
de superfície de les categories del sòl 
segons el PTPCC.
El 85,15% del territori de Folgueroles 
pertany al sistema d’espais oberts, on 
podem distingir:
Sòl de protecció especial, (representa 
gairebé la meitat del territori amb 
495,34 ha i el 45,25%), són aquells sòls no 
urbanitzables en què concorren valors 
que justifiquen un grau de protecció 
altament restrictiu de les possibilitats de 
transformació que els poguessin afectar. 
Comprèn els espais que han estat 
protegits per normes o plans sectorials, 
com ara el Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) o la Xarxa Natura 2000 i aquells 
sòls no urbanitzables que pels seus valors 
naturals, o per la seva localització en el 
territori, es consideren adequats per a 
integrar una xarxa permanent i contínua, 
que ha de garantir la biodiversitat i 
vertebrar el conjunt d’espais oberts del 
territori amb diferents caràcters i funcions.
A Folgueroles trobem, d’una banda, els 
sòls que pertanyen al PEIN i/o a la XN2000 
representant el 0,75% (8,21 ha) del seu 
territori, amb una molt petita franja al 
límit oriental del municipi, coincident 
pràcticament amb el límit de terme 
municipal, l’àmbit de la Xarxa Natura 
2000 “Sistema transversal Català”, com 
a espais de muntanya interior. I d’altra 
banda, pràcticament coincident amb 
la delimitació de la Xarxa Natura 2000, 
trobem l’àmbit del PEIN de Savassona.
D’altra banda, els sòls d’interès 

natural i/o connexió, amb 487,13 ha i 
representant el 44,50% del territori. Així 
doncs, es protegeix gairebé tota la 
meitat Est del terme municipal, amb tot 
el serrat del Pi, des de pràcticament el 
límit més oriental del terme municipal fins 
al nucli de Folgueroles i el barri de Pedró, 
el pla de les Cabres i la pedrera de Cal 
Guarda. A més d’un àmbit al Nord-Oest 
del municipi, entre  l’Eix Transversal i el 
Puigseslloses, al pla de Sant Francesc.
Sòl de protecció territorial (d’interès 
agrari i/o paisatgístic, 139,09 ha, 12,71%). 
Comprèn aquells sòls que no es considera 
necessari que formin part de la xarxa 
de protecció especial, però que tenen 
valors, condicionants o circumstàncies 
que motiven una regulació restrictiva de 
la seva possible transformació. Trobem 
un corredor paral·lel a l’Eix Transversal, al 
seu marge Est, fins al Puigseslloses.
Sòl de protecció territorial (de preservació 
de corredors d’infraestructures, 30,75 ha, 
2,81%). Correspon a les àrees de sòl que, 
per raó de la seva situació al llarg de 
determinades infraestructures o en llocs 
crítics del territori, han de quedar excloses 
de transformacions urbanístiques, amb la 
finalitat de no dificultar futures propostes 
de millora de la mobilitat territorial o de 
dotació d’infraestructures en general. 
En el nostre cas inclou la servitud de 
protecció de la C-25. 
Sòl de protecció preventiva (266,87 ha, 
24,38%). Comprèn aquells sòls, classificats 
com a no urbanitzables, que es considera 
que cal protegir preventivament, sense 
perjudici que mitjançant el planejament 

Sistema d’espais 
oberts del PTPCC
Elaboració pròpia 
a partir del Pla 
Territorial Parcial 
de les Comarques 
Centrals

Terme

PEIN

Sòl d'interès

Sòl d'interès

Sòl preservació

Sòl de

municipal
de Folgueroles

Xarxa Natura
2000

de corredors 
d'infraestructures

natural i/o 
connexió

agrari i/o 
paisatgístic

protecció 
preventiva
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Els Plans Territorials Sectorials

Els Plans Territorials Sectorials (PTS) 
són aquells amb incidència territorial 
desplegats pels diferents Departaments 
de la Generalitat en àmbits temàtics 
de la seva competència. Abasten, 

d’ordenació urbanística municipal i 
en el marc de les estratègies que el 
pla estableix per a cada assentament, 
es puguin delimitar àrees per a ser 
urbanitzades i edificades, si escau. Inclou 
part del marge Oest de la C-25 i sòls 
al Nord del nucli, entre aquest, el límit 
Nord del terme municipal y el torrent de 
Folgueroles. 

habitualment, tot el territori de 
Catalunya però degut al seu caràcter 
sectorial, les seves determinacions 
venen referides a un o alguns aspectes 
de la realitat territorial: carreteres, 
espais d’interès natural, equipaments 
comercials...
Els plans territorials sectorials generals 
que es consideren de gran interès per 
aquest Document Inicial Estratègic 
són:
 - Medi natural, paisatge i espais oberts: 

Pla d’espais d’interès natural (Decret 
328/1992, Llei 12/1985, Llei 12/2006); 
Proposta Catalana de la Xarxa Natura 
2000 (Acord GOV/112/2006), Acord 
GOV/115/2009, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova una nova delimitació 

Reserva de sòl per 
a l’ETF al seu pas 
pel municipi de 
Folgueroles
Elaboració pròpia a 
partir del PDU-ETF

de diverses zones de protecció 
especial per a les aus (ZEPA); Acord 
GOV/150/2009, de 29 de setembre, 
pel qual s’amplien diverses zones 
de protecció especial per a les 
aus (ZEPA) delimitades per l’acord 
GOV/115/2009, de 16 de juny;  Pla 
Territorial Sectorial de Connectivitat 
Ecològica de Catalunya.

 - Valors ambientals: Pla Sectorial 
d’Abastament d’Aigua de Catalunya 
(PSAAC); Pla de sanejament de 
Catalunya (1996), Programa de 
Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes 2005, PSARU 2005, Programa 
de Sanejament d’Aigües Residuals 
Industrials, 2003, PSARI 2003, Programa 
d’actuacions per a la gestió dels 
fangs residuals generats en els 
processos de depuració d’aigües 
residuals urbanes de Catalunya; 
Programa de Reutilització d’Aigua a 
Catalunya (juny 2009); Pla Territorial 
Sectorial de la implantació de 
l’energia eòlica a Catalunya (2002); 
Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya (2012-2020); Programa 
general de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya 
PRECAT20 (2013-2020); Pla Territorial 
Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya 
PINFRECAT20 (2013-2020).

 - Risc ambiental: Pla d’emergència 
exterior del sector químic de 
Catalunya (PLASEQCAT); Pla especial 
d’emergències per inundacions 
(INUNCAT); Planificació dels espais 
fluvials de Catalunya (PEFCAT).

 - Assentaments: Programa de sòl 
industrial i activitats econòmiques 
2001-2004; Programa d’actuació en 
sòl i habitatge 2000-2009.

 - Mobilitat: Pla d’infraestructures 
del transport de Catalunya 
(2006); Directrius nacionals de 
Mobilitat (Decret 362/2006); Pla 
d’infraestructures ferroviàries (2003-
2025); Pla de transport de viatgers de 
Catalunya 2008-2012; Pla de ports de 
Catalunya (2007); Pla d’aeroports, 
aeròdroms i heliports de Catalunya 
2007-2012.

Els plans directors urbanístics

Pla Director Urbanístic de reserva de 
sòl per a l’Eix Transversal Ferroviari

El Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya i el Pla Director Urbanístic 
de reserva de sòl per a l’eix transversal 
ferroviari incideixen novament en 
algunes de les previsions del Pla 
Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals i obliga a respectar les 
reserves ferroviàries i viàries (variant de 
Vic) en ells establertes. 
Aquest PDU va ser aprovat 
definitivament el 8 de gener de 2010 
(DOGC 27.01.2010) per tal de delimitar 
i regular la reserva de sòl necessària 
per a la implantació del futur eix 
transversal ferroviari (ETF), previst al 
PITC.
L’Eix Transversal Ferroviari té per 
objecte donar un servei ferroviari 
d’altes prestacions que connecti les 
ciutats de Lleida, Igualada, Manresa, 
Vic i Girona, juntament amb un 
ramal entre Igualada i Martorell, que 
connecta l’eix amb Barcelona. Es 
tracta de trencar amb la disposició 
radial de la xarxa ferroviària catalana 
i potenciar la transversalitat de les 
comarques de l’interior, amb un traçat 
concebut com un eix de mercaderies 
i de viatgers.
El PDU-ETF planteja el desenvolupament 
de l’ETF en tres trams:
 - Tram I: Alguaire-Lleida-Cervera
 - Tram II: Cervera-Igualada-Manresa-

Vic i ramal Igualada-Martorell
 - Tram III: Vic-Viloví d’Onyar

Es planteja una estació inter-modal al 
municipi de Gurb, en l’encreuament 
de l’ETF amb la C-17 i la C-25 i la línia 
ferroviària Barcelona-Puigcerdà. 
El Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya i el Pla Director Urbanístic 
de reserva de sòl per a l’eix transversal 
ferroviari incideixen novament en algunes 
de les previsions del Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Centrals i obliga al Pla 
d’Ordenació Urbana de Folgueroles, a 
respectar les reserves ferroviàries i viàries 
(variant de Vic) en ells establertes.
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58 59Catàleg de Paisatge de les 
Comarques Centrals (CPCC)

El Catàleg de Paisatge de les 
Comarques Centrals (CPCC) va ser 
impulsat per l’Observatori del Paisatge 
i aprovat definitivament el 27 de juliol 
de 2016.
La funció primordial dels Catàlegs de 
Paisatge és la de reconèixer els diferents 
paisatges de Catalunya, identificar llurs 
valors i estat de conservació i proposar 
objectius de qualitat paisatgística, en 
tant que propostes a incorporar en el 
planejament territorial i en polítiques 
sectorials. Es tracta d’un instrument 
nou per a la protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, d’una eina 
de suport a la planificació territorial. 
No estableix vincles normatius directes; 
no atorga aprofitaments, però sí que 
planteja uns criteris que hauran de 
seguir els plans urbanístics i territorials. 
I aquí rau segurament un dels seus 
valors fonamentals, que es tracta 
d’instruments innovadors, que han 
estat àmpliament participatius des de 
l’inici, i tenen en compte quins aspectes 
valorem i el que tots plegats volem del 
nostre paisatge. Caldrà doncs tenir ben 
present des del POUM de Folgueroles 
les previsions del Catàleg de Paisatge 
de les Comarques Centrals.
Quant a les unitats de paisatge, la 
major part del municipi de Folgueroles 
es troba inclòs a la unitat de paisatge 
de la Plana de Vic, i la resta la unitat de 
paisatge Guilleries. Un dels principals 
valors econòmics de la unitat de la 
Plana de Vic és l’activitat agropecuària, 
doncs el 62% del seu àmbit està dedicat 
a l’agricultura (CPCC-UP17). D’aquí 
se’n deriva una important industria 
càrnica, especialment de porcí i els 
seus derivats, romanent l’agricultura 
vinculada a aquesta.
Els objectius de qualitat paisatgística 
de la unitat Plana de Vic són els 
següents:
17.1 Paisatge propi d’una conca 
d’erosió fruit de l’acció de les xarxes 
fluvials del Ter i del Congost, preservat 
i aprofitat com a recurs didàctic i 
turístic.
17.2 Formes morfològiques, com ara 
els anomenats turons testimonis i 

terrers, que constitueixen una de les 
característiques principals de la Plana 
de Vic, valoritzades i preservades com 
a sistemes de síntesi de l’estructura del 
territori.
17.3 Cursos fluvials dels rius Ter i afluents, 
valoritzats i preservats en determinats 
trams del seu recorregut.
17.4 Paisatge complex estructurat per 
elements agraris, urbans i industrials, 
amb escasses zones ocupades per 
la vegetació, ben ordenat i amb 
uns eventuals creixements que no 
comprometin els valors del paisatge 
del lloc ni dels espais circumdants.
17.5 Paisatge agrari extens estructurat 
a l’entorn d’importants masos i 
parcel·les de conreu en formes 
paral·leles, hereves de les antigues 
centuriacions romanes en quadrícula, 
ben conservat.
17.6 Llegat històric i patrimonial de 
gran vàlua i unes colònies industrials 
restaurats i rehabilitats pel seu valor 
històric i compatibles amb els nous 
usos funcionalitats.
17.7 Sistema d’itineraris i miradors que 
inclou turons testimoni, emfatitzi les 
panoràmiques més rellevants i permeti 
descobrir la diversitat i els matisos de la 
Plana de Vic.
S’estableixen els següents criteris i 
accions dirigits prioritàriament a la 
protecció:
17.1 Conservar en bon estat els turons 
testimoni de la Plana de Vic.
17.2 Protegir els reductes de boscos 
fruit de la inversió tèrmica d’aquesta 
zona, que afavoreix la distribució dels 
alzinars a una altitud superior a la de 
les rouredes.
17.3 Vetllar pel manteniment de les 
masies més destacades de la unitat, 
pel seu valor històric en l’estructuració 
i articulació del paisatge agrari de la 
unitat.
17.4 Protegir el patrimoni industrial lligat 
a la força motriu de les aigües del Ter.
17.5 Preservar les fileres arbrades de 
l’entrada al nucli de Sant Julià de 
Vilatorta pel seu valor històric i estètic.

Unitats de Paisatge
Elaboració pròpia a 
partir de les Unitats 
de Paisatge de 
l’Observatori del 
Paisatge

Plana de Vic

Guilleries

Cabrerès - Puigsacalm

Tavèrnoles

Folgueroles

Gurb

Calldetenes

Sant Julià de Vilatorta

Vic

les Masies de Roda

Sant Sadurní d'OsormortSanta Eugènia de Berga

Roda de Ter

Terme

Guilleries

Plana de Vic

Cabrerès -

municipal
de Folgueroles

Unitats de
Paisatge

Puigsacalm

Sobre les propostes de criteris i accions 
dirigits prioritàriament a la gestió:
17.6 Mantenir i promoure les fileres 
arbrades als accessos viaris amb 
espècies arbòries adaptades a l’indret.
17.7 Realitzar tasques de neteja als 
boscos de roures i alzines, mantenint 
nets i definits els seus límits.
17.8 Mantenir els terrers nets 
d’abocaments i elements aliens que 
poden alterar la seva morfologia i 
dinàmica.
17.9 Inventariar els masos de valor 
històric i arquitectònic notable per a 
la seva conservació i difusió com a 
patrimoni.
17.10 Aplicar les mesures proposades 

per al PAE Colònies industrials i les 
fàbriques de riu del Llobregat i del Ter.
17.11 Regular les noves construccions 
a les zones que limiten amb les 
infraestructures principals com 
l’autovia C-17, l’Eix Transversal (C-25) i 
la carretera C-37.
17.12 Avançar en la regulació de 
l’eliminació dels residus, especialment 
els purins, per la seva contaminació 
edàfica i olfactiva.
17.13 Establir un pla de renovació per 
al barri adober de la ciutat de Vic.
17.14 Potenciar l’ús de les antigues 
colònies i edificis industrials encara 
no recuperats cercant noves utilitats 
adequades a les necessitats actuals 

Plana de Vic

Guilleries

Cabrerès - Puigsacalm

Tavèrnoles

Folgueroles

Gurb

Calldetenes

Sant Julià de Vilatorta

Vic

les Masies de Roda

Sant Sadurní d'OsormortSanta Eugènia de Berga

Roda de Ter

Terme

Guilleries

Plana de Vic

Cabrerès -

municipal
de Folgueroles

Unitats de
Paisatge

Puigsacalm
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60 61respectant les característiques pròpies 
de cada construcció.
17.15 Mantenir les infraestructures 
hidràuliques associades a l’abastament 
energètic de les antigues indústries, 
com elements amb valor històric i 
cercar nous usos.
Finalment, pel que fa a les propostes de 
criteris i accions dirigits prioritàriament 
a l’ordenació:
17.16 Reordenar els espais pròxims a 
les grans vies de comunicació amb 
l’objectiu que quedin el més integrades 
possible al paisatge circumdant.
17.17 Elaborar en el planejament 
urbanístic una normativa dels accessos 
a la ciutat de Vic que estableixi 
estratègies, criteris i accions amb la 
finalitat de millorar la seva integració 
paisatgística. Procedir d’igual manera 
a les poblacions de Torelló, Manlleu, 
Sant Hipòlit de Voltregà o Roda de Ter 
i en general a totes les poblacions de 
la unitat.
17.16 Augmentar la densitat d’espais 
verds als nuclis de més població i 
incorporar els cursos fluvials, si n’hi ha, 
com un espai verd més.
17.18 Ordenar les zones de polígons 
industrial i logístics a nivell municipal 
i supramunicipal així com altres 
infraestructures de serveis com les 
depuradores i deixalleries.
17.19 Restaurar i mantenir el patrimoni 
de castells, ermites i santuaris de la 
unitat, com el castell de Tona, el castell 
de Centelles, el santuari de la Gleva o 
el santuari de Puig l’Agulla.
17.20 Mantenir a cada població 
les construccions diferencials que 
marquen identitat pròpia respecte als 
pobles veïns de la mateixa unitat, com 
les torres d’estiueig modernistes de 
Sant Julià de Vilatorta i la Fàbrica Blava 
de Roda de Ter, la plaça del Mercat 
de Vic, la casa Museu Verdaguer a 
Folgueroles, etc.
17.21 Potenciar el turisme rural associat 
als valors d’aquest paisatge, atès 
l’elevat nombre de masies a la unitat 
amb valor històric i patrimonial.
17.22 Promoure una xarxa d’itineraris 
paisatgístics i de miradors accessibles 
a peu o amb vehicle, on la percepció 
i interacció amb el paisatge és més 
àmplia i suggeridora. Aquesta xarxa, 

que comprèn miradors i camins existents 
i d’altres a consolidar, hauria de rebre, 
allà on correspongui, les actuacions 
necessàries de condicionament, 
senyalització, manteniment i difusió 
per tal de facilitar la percepció dels 
valors del paisatge i el coneixement 
del territori. Es tracta dels miradors de 
la Creu de Morral, Castell de Tona, 
Puigsagordi, Castell de Gurb, Castell 
de Centelles, Sant Salvador de Bellver; 
dels itineraris motoritzats de C-25, C-17, 
C-153, així com els no motoritzats GR-
210, GR-3, GR-2, PR-C-40, PR-C-41, 
PR-C-42, PR-C-43, PR-C-45, PR-C-47, 
PR-C-46. Caldria incorporar el conjunt 
d’itineraris al Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Centrals, en futures 
revisions.
Ara bé, els objectius de qualitat 
paisatgística de la unitat Guilleries són 
els següents:
10.1 Unes formacions granítiques del 
massís de les Guilleries preservades 
com a elements configuradors
del paisatge, que actuïn com a fites 
en el paisatge, revaloritzant el seu 
caràcter.
10.2 Un paisatge fluvial lligat a la Riera 
Major, el pantà de Sau i tot un seguit 
de fonts, rierols i basses que
transcorren per la unitat, valoritzats 
i preservats com a connectors de 
l’estructura del territori.
10.3 Un paisatge de boscos 
caracteritzat per la fragositat del 
terreny i la varietat de la vegetació, 
amb
domini de l’alzina i caducifolis com el 
roure, el freixe, l’avellaner i el faig, així 
com explotacions forestals
ben preservades tant per el seu 
valor productiu, com per les seves 
característiques ecològiques inherents,
com és el conreu i comercialització 
de l’avet (avet de Mas Joan i fira de 
l’avet d’Espinelves) i l’explotació
tradicional del castanyer.
10.4 Un paisatge agroforestal poc 
antropitzat i estructurat per masies, 
potenciat com a medi històric
d’aprofitament dels recursos associats 
al territori i per al turisme rural.
10.5 Unes urbanitzacions a Sabaters 
(Viladrau) o eixamples urbans a 

El Casol de 
Puigcastellet. 
Habitat ja pels Ibers.
Catàleg de Paisatge 
de les Comarques 
Centrals. Memòria 
de la Unitat de 
Paisatge 10: 
Guilleries

Vilanova de Sau, ordenats i integrats 
en el paisatge forestal de les Guilleries, 
de manera que es minimitzi el seu 
impacte visual.
10.6 Un sistema d’itineraris i miradors 
que emfatitzin les panoràmiques 
més rellevants i permetin descobrir 
i interactuar amb la diversitat i els 
matisos dels paisatges de les Guilleries.
10.7 Potenciar aquest paisatge com 
escenari relacionat amb fets històrics i 
amb fets de l’imaginari popular.
Sobre les propostes de criteris i accions 
dirigits prioritàriament a la protecció:
10.1 El predomini dels boscos i la 
diversitat d’hàbitats és un dels 
principals valors d’aquest paisatge.
Cal protegir especialment les fagedes 
acidòfiles i rouredes mesòfiles com 
també les plantacions de castanyers.
10.2 Ordenar la zona nord del municipi 
d’Espinelves i la zona nord-oest de 
Vilanova de Sau prenent com a 
referència els elements estructuradors 
del lloc (la vegetació natural, l’antiga 
modelació agrària i els camins) amb 
la finalitat d’aconseguir un encaix 
adequat entre el sòl urbanitzable no 
consolidat i l’espai obert.
10.3 Els paisatges silvícoles de certa 
tradició històrica de la contrada 
haurien de ser preservats mantenint un 
equilibri de sostenibilitat en relació a la 
producció i a l’espai ocupat.
10.4 Preservar la qualitat de les aigües 
de la xarxa fluvial de la unitat, ja que 
manté una important fauna, pròpia 

d’aquests verals humits.
10.5 Caldria tenir en compte el 
creixement de les infraestructures 
properes a l’àrea de l’espai natural de
Savassona.
Sobre les propostes de criteris i accions 
dirigits prioritàriament a la gestió:
10.6 Promoure el control i definició de les 
masses forestals per tal de reduir el risc 
d’incendi forestal. Cal alhora fomentar 
i promocionar les activitats productives 
associades a les explotacions forestals, 
tenint especial cura en les tècniques i 
pràctiques més agressives en espais de 
pendent pronunciat.
10.7 La xarxa hídrica té una marcada 
rellevància gràcies a la riera Major i els 
seus afluents i també per l’embassament 
de Sau. Existeixen també nombroses 
surgències, fonts i llocs frescals i humits, 
que fomenten una vegetació específica 
i fauna associada. Cal preservar i establir 
criteris de gestió de les diferents fonts i 
surgències existents, amb la finalitat de 
mantenir-les com un valor del paisatge i 
incorporarles en els itineraris turístics.
10.8 En els projectes d’edificacions, 
construccions o instal·lacions aïllades a 
les Guilleries, tant noves com de millora o 
ampliació de les existents, com granges 
pel bestiar i hivernacles, s’haurien 
d’avaluar qüestions com la localització 
i la visibilitat, la inserció en el lloc, 
l’ordenació del conjunt, la volumetria 
(façanes i cobertes) i acabats exteriors 
(materials i cromatisme) o la vegetació, 
entre d’altres.
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62 6310.9 Els assentaments dispersos de 
població, constituïts per masies i petits 
vilars aïllats, han estat històricament 
els elements d’articulació d’un territori 
optimitzat en el seu aprofitament dels 
recursos forestals i agrícoles. Alguns 
d’aquests petits nuclis tenen valor històric 
afegit, degut a la seva presència des de 
l’edat mitjana i la seva economia basada 
fonamentalment en les pràctiques 
agrícoles i silvícoles que encara 
prevalen. Cal potenciar el manteniment 
de l’activitat agrícola i silvícola existent, 
amb la consolidació i foment del turisme 
rural com a activitat paral·lela.
10.10 En els projectes de infraestructures 
viàries noves com d’ampliació o millora 
de les existents, s’haurien d’avaluar 
qüestions com el caràcter de la via, 
l’adaptació al perfil natural del terreny, la 
fragmentació i la pèrdua de funcionalitat 
dels espais adjacents, la visibilitat de la 
carretera i des de la carretera, la coberta 
vegetal, el patrimoni històric, la xarxa de 
camins existents, la millora de la imatge 
d’accés als nuclis o la potenciació de la 
visió de llocs d’interès paisatgístic, entre 
d’altres. En el cas concret de les pistes 
forestals caldria limitar l’obertura als 
casos estrictament necessàris.
Sobre les propostes de criteris i accions 
dirigits prioritàriament a l’ordenació:
10.11 La població de Sant Sadurní 
d’Osormort hauria de millorar la seva 
ordenació urbana i augmentar la seva 
connectivitat amb l’església romànica, 
sense alterar el seu caràcter rural de nucli 
dispers.
10.12 Evitar models i tipologies 
edificatòries que interfereixin en la visió 
o alterin les construccions tradicionals 
existents. Caldrà promoure l’adequació 
paisatgística de les instal·lacions 
associades a les explotacions 
agràries (granges, coberts per a la 
maquinària, sitges, etc.). De la mateixa 
manera, s’impedirà la localització de 
construccions d’alt impacte en les visuals 
de l’emplaçament (per alçada, colors, 
volum, etc.) a fi de conservar els entorns 
dels elements del patrimoni paisatgístic.
10.13 La presència de vegetació de 
ribera ha estat històricament rellevant, 
i actualment es troba degradada per 
els aprofitaments forestals d’arbres 
caducifolis. Cal recuperar la vegetació 
associada als cursos fluvials en els 

trams on aquesta estigui deteriorada o 
modificada per l’explotació forestal.
10.14 Procurar que a la zona de Vilanova 
de Sau i voltants de l’embassament de 
Sau, les construccions i els seus materials 
siguin respectuosos amb els elements del 
medi natural i coherents amb els valors 
paisatgístics del seu entorn.
10.15 Evitar la presència d’elements 
situats a primera línia que irrompin 
negativament en el camp visual dels 
miradors i itineraris.
10.16 Editar guies oficials d’interpretació 
del paisatge, divulgar la xarxa de camins 
i assenyalar fites i espais d’interès.
10.17 Promoure una xarxa d’itineraris 
paisatgístics i de miradors accessibles 
a peu o amb vehicle, on la percepció 
i interacció amb el paisatge és més 
àmplia i suggeridora. Aquesta xarxa, 
que comprèn miradors i camins existents 
i d’altres a consolidar, hauria de rebre, 
allà on correspongui, les actuacions 
necessàries de condicionament, 
senyalització, manteniment i difusió per 
tal de potenciar la funció de facilitar la 
percepció dels valors del paisatge i el 
coneixement del territori. Es tracta dels 
miradors de Puig de la Força, els Munts, 
Santuari de Puig-l’Agulla Puig del Far, 
Turó de l’Enclusa, Santuari de Montdois; 
dels itineraris motoritzats de la C-25, així 
com els no motoritzats GR-2 i PR-C-42. 
Caldria tenir en compte la incorporació 
del conjunt d’itineraris al Pla territorial 
parcial de les Comarques Centrals, en 
futures revisions.

Pla Especial de Protecció i 
Millora de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona

Aquest Pla Especial va ser aprovat 
en data 8 de març de 2004 (DOGC 
17.03.2004) i ha sigut objecte d’una 
modificació puntual amb data 
d’aprovació 14.07.2009 (DOGC 
21.10.2009). L’objecte del Pla Especial 
és segons el propi pla l’establiment 
de totes aquelles determinacions 
i mesures necessàries per a 
l’adequada preservació, consolidació, 
dinamització, foment i millora del 
medi físic, rural (forestal, agrícola i 
agroforestal) i del paisatge d´aquest 

entorn, d´acord amb els objectius 
formulats per aquest Pla Especial. 
Les administracions implicades 
són la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià 
de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de 
Sau.
El Pla Especial estableix tres tipus de 
zones en sòl rural de regulació genèrica:
 - Zona d’interès agrícola (ZAG, art.80): 

Comprèn aquells sòls que per la 
seva destinació i funció d’espais 
de conreu s’han de preservar del 
procés urbanitzador amb la finalitat 
d’assegurar el desenvolupament i 
millora de les explotacions agràries 
existents tot preservant la funció 
ambiental de l’espai.

AEP9

AEP13

AEP8

AEP10

AEP3

AEP2

AEP14

AEP11

AEP12

AEP7

Terme

Zona d'interès

Zona d'interès

Zona d'interès

Àrees

municipal
de Folgueroles

Zones en sòl
rural de regulació
genèrica

forestal

d'Especial

agro-forestal

agrícola

interès

Els objectius principals d’aquesta 
zona són: El desenvolupament de les 
activitats agràries i aquells altres usos 
relacionats amb les mateixes d’acord 
amb els objectius establerts al Pla 
Especial; el manteniment d’espais 
oberts (sense coberta forestal) a fi 
de garantir la presència d’hàbitats 
que incrementen la biodiversitat de 
l’espai; el manteniment de zones 
que, en relació a la preservació i 
extinció d’incendis forestals generen 
una certa discontinuïtat en la massa 
forestal. 
A Folgueroles trobem els Horts de la 
Sala, entre la N-141d, el Mas la Sala 
i el camí que uneix la N-141d amb el 
carrer de la Rambla. 

Zones generals i 
àrees específiques 
del Pla Especial de 
Protecció i Millora 
de l’Espai Natural 
de Les Guilleries - 
Savassona
Elaboració pròpia 
a partir de la 
cartografia del Pla 
Especial
a la web de Parcs 
de Catalunya - 
Xarxa de Parcs 
Naturals, 
de la Diputació de 
Barcelona

AEP9

AEP13

AEP8

AEP10

AEP3

AEP2

AEP14

AEP11

AEP12

AEP7

Terme

Zona d'interès

Zona d'interès

Zona d'interès

Àrees

municipal
de Folgueroles

Zones en sòl
rural de regulació
genèrica

forestal

d'Especial

agro-forestal

agrícola

interès
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Inclou també un corredor agrícola 
de Nord a Sud del terme municipal, 
entre la urbanització del Pedró i els 
camps de Puigsec, a Sant Julià de 
Vilatorta. 

 - Zona d’interès forestal (ZFO, 
art.81): Comprèn aquells sòls 
fonamentalment forestals que 
formen part del Pla d’Espais 
d’Interès Natural i que cal preservar 
del procés urbanitzador amb la 
finalitat d’assegurar els seus valors, 
permetent el desenvolupament i 
millora de les explotacions agràries
existents, la conservació, 
regeneració i millora de les 
masses forestals tot preservant la 
biodiversitat que ofereixen. 
Inclou tot l’àmbit oriental del terme 
municipal, des del Puigtinyós, el pla 
de Can Barretina i la Cuaranya fins 
al límit oriental del terme. 

 - Zona d’interès agro-forestal (ZAF, 
art. 82): Comprèn aquells sòls que 
incorporen sòls forestals i sòls de 
conreu que per la seva destinació 
i funció d’espais oberts s’han de 
preservar del procés urbanitzador 
amb la finalitat d’assegurar el 
desenvolupament i millora de les 
explotacions agràries existents, 
conservant, regenerant i millorant 
les masses forestals i preservant 
la biodiversitat que ofereix un 
paisatge en mosaic, constituint un 
agrosistema.

Inclou dos àmbits, un primer entre la 
franja agrícola Nord-Sud i la pedrera 
de Cal Guarda; i un segon entre la 
franja agrícola i la zona d’interès 
agro-forestal. 

També defineix Àrees d’Especial 
Interès Paisatgístic (AEP) i Àrees de 
Desenvolupament Específic (AAL amb 
Àrees d’Usos Associats al Lleure). Per l’alt 
interès de les Àrees d’especial interès i 
la seva vulnerabilitat l’objectiu principal 
d’aquestes àrees és salvaguardar i, si 
fos el cas, reconstruir, aquest patrimoni 
natural i cultural.
A Folgueroles trobem sis àrees 
d’especial interès del patrimoni 
ecològic-paisatgístic (AEP):
 - AEP 9 Torrent de Tavèrnoles. 

D’interès paisatgístic en el conjunt 
del seu entorn. Meridià verd.

 - AEP 10 Casol de Puigcastellet. 
Jaciments Íbers. Interès paisatgístic 
i cultura. 

 - AEP 11 La Font Trobada. Font i el seu 
entorn. 

 - AEP 12 Torrent de Tramuntana. 
Funció de corredor verd. 

 - AEP 13 Sant Llorenç del Munt. Punt 
panoràmic. Conjunt de castell i 
esglèsia. Itineraris de passeig. 

 - AEP 14 Gorg de Llitons. Entorn del 
torrent. Vegetació de ribera. 

Vista general de 
Folgueroles amb un 
sector dels horts, 
la masia de la Sala 
i l’església al seu 
darrere a l’inici del 
s. XX
Font. APSerrabou. 
Extrate de l’article 
“El mas la Sala i la 
gestió del torrent 
de Folgueroles 
(segles XVIII-XX)” de 
Santi Ponce i Xavier 
Roviró. Universitat 
de Vic.

4. DETERMINACIÓ DE LA SENSIBILITAT 
AMBIENTAL
Per tal de poder tenir una visió més 
agregada de tot el que s’ha desplegat 
en aquesta Memòria i que alhora ens 
permeti donar un pas endavant de 
cara a l’Avanç del POUM, hem elaborat 
un mapa de sensibilitat ambiental, 
tot considerant aquells elements que 
afavoreixen una major connectivitat 
ecològica i una major biodiversitat.
L’objectiu de la sensibilitat ambiental 
és el d’establir els àmbits que permeten 
amb un major nivell per acollir els usos 
previstos.
El mapa de sensibilitat ambiental el 
generem combinant les diverses variables 
superposades en capes, classificades 
entre 1 i 4, sent l’1 aquells àmbits amb 
una sensibilitat més baixa i el 4 amb una 
molt alta. 
Es tracta d’una aproximació relativa, no 
amb valors absoluts, que ens indicaria 
en el fons un major o menor risc que les 
intervencions de transformació malmetin 
els valors d’aquests territoris. Com més 
baixa sigui la sensibilitat ambiental, més 
alt serà l’índex d’acollida per a nous 
creixements.
En resum, per a cada variable 
considerada li ha sigut assignat un rang 
de valors d’acord amb el quadre de 
la pàgina següent on es valora cada 
punt del mapa (píxel) amb un valor 
d’acord amb els criteris establerts. Un 
cop valorades totes les variables es 
representa un mapa amb el sumatori 
de les diferents variables i com a resultat 
s’obté un valor relatiu, a mode d’índex, 
sobre la valoració de la sensibilitat 
ambiental per a cada punt en relació al 
terme municipal. 
Les variables que hem tingut en compte  
es desglossen en quatre grans apartats, 
tot generant un mapa síntesis per a cada 
un i un global. 

 - Medi físic. El seu coneixement 
implica l’estudi del patrimoni 
geològic, climatològic, edafologia i 
hidrologia. Es tracta de tot el conjunt 
de components inerts que formen el 
territori. Per a aquest mapa emprem: 
pendents, geologia i edafologia, 
hidrologia superficial (inundabilitat) 
i hidrologia subterrània (formaciosn 
hidrogeològiques). 

 - Medi natural. El conjunt d’elements 
propis de la natura. Per a aquest 
mapa fem ús de les cobertes del sòl, 
els hàbitats, la Xarxa Natura 2000 i el 
Pla d’Espais d’Interès Natural; i el risc 
d’incendi.

 - Medi territorial. En aquest apartat 
incloem aquelles capes que tenen 
incidència en la planificació 
territorial: el Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Centrals, el Pla 
Especial de Protecció i Millora de 
l’Espai Natural de Les Guilleries - 
Savassona (capa de zonificació), el 
mapa de contaminació lumínica i els 
riscos tecnològics.

 - Medi cultural. Quan en un determinat 
paisatge cobra protagonisme la 
intervenció humana sobre el medi 
físic.  En aquest apartat fem ús de 
les capes de cultius, les fonts, el Pla 
Especial de Protecció i Millora de 
l’Espai Natural de Les Guilleries - 
Savassona (capa AEP del Patrimoni 
ecològic - paisatgístic) i visibilitat des 
dels miradors per tal d’incidir el mínim 
en la percepció del territori. 

Els valors assignats a cadascuna de les 
variabels són els dels quadres següents.
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Baixa Mitjana Alta Molt Alta

1 2 3 4

MEDI FÍSIC

Pendents < 6%

6 - 10%

10 - 20%

> 20%

Paleògen

Quaternari

Hidrologia superficial Segons criteris geomorfològics (ACA)

(Inundabilitat)

Hidrologia subterrània
B1. Predomini d’aqüífers consolidats detrítics amb 
porositat per fissuració i/o intergranular

B2. Predomini d’aqüífers consolidats carbonatats 
amb porositat per fissuració i/o carstificació

C1. Zones poc permeables amb aqüífers locals 
amb predomini de dipòsits detrítics i 
margocalcaris

MEDI NATURAL

Risc d'incendi Baix

Mitjà

Alt

XN2000 i PEIN

Cobertes del sòl Agrícola i/o ramader

Boscos de ribera

Cobertes d'aigua

Zones urbanes i industrials

Equipament

Franja de protecció

Forestal

Horta familiar

Infraestructures

Matollars

Miner extractiu

Plantacions

Prats i herbassars

Roquissars

Sòl un

Xarxa viària o ferroviària

Hàbitats No presència de HIC's

Presència de HIC's no prioritaris

Presència de HIC's prioritaris

Classificació segons litologia 
i edat

SENSIBILITAT AMBIENTAL

(Tipologia dels aqüífers 
predominants)

Baixa Mitjana Alta Molt Alta

1 2 3 4

MEDI TERRITORIAL

PTPCC PEIN i XN2000

Sòl d'interès natural i/o connexió

Sòl d'interès agrari i/o paisatgístic

Sòl preservació de corredors d'infraestructures

Sòl de protecció preventiva

Zones d'interès agro-forestal

Zones d'interès agrícola

Zona d'interès forestal

Contaminació lumínica Zona E1

Zona E2

Zona E3

Riscos tecnològics Baix

Mig

Alt

MEDI CULTURAL

Cultius Amb cultius

Sense cultius

Les fonts de Folgueroles Àmbit d'influència fonts 25 m

Àmbit d'influència entre 25 i 100 m

Exposició visual Vsibilitat des de miradors

Visibilitat des de carretera

Pla Especial de Protecció i 
Millora de l’Espai Natural de 
Les Guilleries - Savassona

Àrees d'Especial Interès

SENSIBILITAT AMBIENTAL

Zones generals del Pla 
Especial de Protecció i 
Millora de l’Espai Natural de 
Les Guilleries - Savassona
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Terme

Sensibilitat medi físic

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi físic

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi natural

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi territorial

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi natural

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi territorial

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi cultural

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat medi cultural

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles
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Terme

Sensibilitat. Global

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Sensibilitat. Global

Molt alta

Baixa

municipal
de Folgueroles

Terme

Molt alt

Mitjà

Baix

Molt baix

municipal
de Folgueroles

Aptitud per acollir
nous creixements

Terme

Molt alt

Mitjà

Baix

Molt baix

municipal
de Folgueroles

Aptitud per acollir
nous creixements

A grans trets, podem extreure algunes 
conclusions i estratègies clares pel que 
fa als diferents mapes de sensibilitat 
generats:
 - Medi físic. Posar en valor la xarxa 

hídrica com a estructuradors del 
territori folguerolenc, i posar en valor 
el patrimoni geològic (les Guilleries 
i els turons testimoni). Garantir la 
compatibilitat dels usos amb el risc 
d’inundació. 

 - Medi natural. La importància del 
torrent de Folgueroles com a 
connector ecològic entre la plana 
i les Guilleries. Imporància del bosc 
de la Sala i del pla de les Cabres, 
junt amb Puigsesllosses i la baga de 
Torrents. Garantir la protecció de la 
XN2000 i del PEIN. 

 - Medi territorial. Protecció 
(planejament d’àmbit superior) del 
llevant del nucli de Folgueroles i dels 
voltants de l’Eix Transversal. 

 - Medi cultural. Preservar el mosaic 
agrícola a ponent del nucli i del mosaic 
agro-forestal a llevant. Paisatge rural. 

Posar en valor el patrimoni cultural 
lligat al torrent de Folgueroles i les 
seves fonts. Alterar el mínim possible 
el paisatge representatiu de la plana 
i de la transició de la plana amb les 
Guilleries tenint en compte l’exposició 
visual dels diferents creixements.

De la combinació dels diversos mapes de 
sensibilitat (medis físic, natural, territorial i 
cultural), a partir dels valos de les diferents 
variables ja descrites, s’obté un mapa on 
per a cada píxel (en el nostre cas cel·les 
d’un metre per un metre), obtenim un 
valor on com més alt sigui més sensibilitat 
global o combinada té aquell punt. 
Si comparem aquest mapa de sensibilitat 
Global amb els mapes parcials de 
sensibilitat dels diferents medis, podem 
anar identificant les raons per les quals un 
àmbit presenta una major sensibilitat que 
un altre. Al capítol sobre els requeriments 
ambientals significatius d’aquest 
Document Inicial Estratègic ja s’han 
anat describint cadascún dels mapes o 
variables, amb els trets singulars de cada 
un d’ells. Al capítol sobre la descripció i 
avaluació dels escenaris d’ordenació, 

es descriu cada un d’ells i com afecta a 
cada mapa de sensibilitat.
Hem cregut de gran interès, però, 
generar un mapa final amb una síntesis 
de tots els requeriments ambientals 
significatius, generant un mapa que 
estableixi clarament quins àmbits són 
aptes per a nous creixements, quins no 
tan aptes i quins ho són menys.
El mapa generat porta com a títol 
“Aptitud per acollir nous creixements” i 
s’han establert, a priori, quatre rangs:
 - Molt alt. Es tracta dels sòls on la 

seva transformació no tindria un 
gran impacte als medis físic, natural, 
territorial ni cultural. Sòls aptes per 
acollir nous creixements.

 - Mitjà. En un principi, considerem 
aquests sòls com a no aptes, si s’hi 
estableixen creixements hauran 
d’estar molt justificats i comprovant 
en quina mesura afecta a cadascun 
dels medis, o si s’afecta parcialment, 
considerar per exemple, els sòls 
afectats com a reserves per a espais 
lliures.

 - Baix. Sòls no aptes per a acollir nous 
creixements i a nivell d’usos en sòl no 
urbanitzable els requeriments seran 
una mica menys restrictius que en els 
de “Molt baix”.

 - Molt baix. Sòls no aptes. 
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5. OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS 
DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

5.1. MARC LEGAL EN MATÈRIA 
AMBIENTAL

A continuació es fa esment dels objectius 
ambientals a considerar en el POUM de 
Folgueroles, a partir dels fixats a l’àmbit 
internacional i, particularment, europeu, 
estatal o local que tenen una relació 
amb el POUM i les directrius i obligacions 
jurídiques que resultin d’aplicació, 
incloent les que s’estableixen en els plans 
de rang superior.
En primer lloc cal fer esment especial al 
fet que la Llei d’Urbanisme estableix com 
un dels objectius bàsics de la planificació 
urbanística l’assoliment d’un model de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 
La Generalitat va aprovar els criteris per 
al planejament territorial a Catalunya on 
es presenten 15 criteris per al planejament 
territorial, aplicables al planejament 
urbanístic. Se’n destaquen els següents:
 - Afavorir la diversitat del territori i 

mantenir la referència de la seva 
matriu biofísica.

 - Protegir els espais naturals, agraris 
i no urbanitzables en general com 
a components de l’ordenació del 
territori.

 - Preservar el paisatge com un valor 
social i un actiu econòmic del territori.

 - Moderar el consum de sòl.
 - Afavorir la cohesió social del territori 

i evitar la segregació espacial de les 
àrees urbanes.

 - Protegir i potenciar el patrimoni 
urbanístic que vertebra el territori.

 - Propiciar la convivència d’activitats 
i habitatges a les àrees urbanes 
i racionalitzar la implantació de 
polígons industrials o terciaris.

 - Aportar mesures de regulació i 
orientació espacial de la segona 
residencia.

 - Vetllar pel caràcter compacte i 
continu dels creixements.

 - Reforçar l’estructura nodal del territori 
a través del creixement urbà.

 - Fer de la mobilitat un dret i no una 
obligació.

 - Facilitar el transport públic mitjanant 
la polarització i la compacitat dels 
sistemes d’assentaments. 

A més a més, a les Normes del Pla 
Territorial Parcial de les Comarques 
Centrals (PTPCC), s’estableix que els 
plans d’ordenació urbanística municipal 
hauran d’incorporar els objectius, criteris 
i indicadors ambientals de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (Estudi Ambiental 
Estratègic actual) corresponent. S’hauran 
de tenir en compte els aspectes següents:
 - Adequar els creixements i les activitats a la 

disponibilitat d’aigua, i donar directrius per 
al consum responsable i la conservació i 
millora de la qualitat de l’aigua.

 - Protecció de les zones actives en el 
cicle de l’aigua, amb una atenció 
especial a les àrees de recàrrega 
dels aqüífers. 

 - Deixar lliures les zones subjectes a 
major risc ambiental, especialment 
pel que fa als riscs geològics.

 - Garantir la permeabilitat ecològica i 
la conservació de la biodiversitat del 
conjunt de la matriu territorial. 

 - Ser eficients en el consum de sòl, 
especialment de sòl de valor intrínsec 
i funcional.

 - Protegir els paisatges i donar directrius 
per a conservar i millorar la qualitat 
del paisatge en la totalitat del territori.

 - Protegir els espais naturals de valor 
intrínsec a escala nacional, regional i 
comarcal i garantir la seva connexió 
territorial i ecològica mitjançant un 
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especial.

 - Protegir els sòls més fèrtils i de major valor 
agrícola de l’Anoia, el Bages i l’Osona.

 - Protegir el sòl forestal de valor per 
raons de biodiversitat, protecció 
del sòl, funcions hidrològiques i com 
a embornals de gasos d’efecte 
hivernacle.

 - Protegir el patrimoni històric i cultural.
 - Reducció o no increment de 

les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, mitjançant la potenciació 
de modes de transport més eficients 
i de models d’assentaments més 
compactes.

 - Preparar la regió pe mitigar els 
efectes negatius del canvi climàtic.

D’altra banda, fer esment d’altres i 
figures normatives, acords, convenis, 
estratègies i plans, que estableixen criteris 
o obligacions que s’haurien de tenir en 
compte a nivell general al planejament 
urbanístic. 
Pel que fa al marc legal i de referència 
en matèria de biodiversitat, els principis 
de la lluita global contra la pèrdua de la 
diversitat biològica són:
 - 1975. Conveni sobre el comerç 

internacional d’espècies 
amenaçades de fauna i flora 
silvestres (CITES).

 - 1981. Conveni relatiu a la conservació 
de la vida silvestre i del medi natural 
d’Europa (Conveni de Berna).

 - 1982. Conveni sobre la conservació 
de les espècies migratòries de la 
fauna silvestre (Convenció de Bonn).

 - Ordre de 5 de novembre de 1984 
sobre la protecció de plantes de 
la flora autòctona amenaçada de 
Catalunya.

 - Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals.

 - Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya.

 - Llei 4/1989 de conservació dels espais 
naturals i de la flora i fauna silvestres.

 - Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla d’espais 
d’interès natural (PEIN).

 - 1992. Conveni de les Nacions Unides 
sobre la Diversitat Biològica (CDB, Rio 
de Janeiro).

 - 1995. Acord sobre la conservació de 
les Aus Aquàtiques Migratòries Afro-
euroasiàtiques.

 - Reial Decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableixen 
mesures per contribuir a garantir 
la biodiversitat mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i 
de la fauna i flora silvestres.

 - 1997. Estratègia paneuropea per a 
la diversitat biològica i paisatgística 
(PEBLDS).

 - 1997. Estratègia Catalana per a la 
Conservació i Ús Sostenible de la 
Diversitat Biològica.

 - Reial Decret 1739/1997 sobre mesures 
d’aplicació del Conveni internacional 
d’espècies amenaçades i flora 
silvestre (CITES).

 - Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de 
Catalunya.

 - 1998. Estratègia forestal de la Unió 
Europea.

 - 1998. Estratègia Espanyola per ala 
Conservació i l’Ús Sostenible de la 
Diversitat Biològica.

 - 1999. Estratègia Forestal Espanyola.
 - 2000. Protocol de Cartagena sobre 

Bio-seguretat.
 - Pla Forestal Espanyol 2002-2032.
 - Llei 12/2006, de 27 d juliol, de mesures 

en matèria de medi ambient i de 
modificació de les Lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció 
dels animals, de la Llei 12/1985, 
d’espais naturals, de la Llei 9/1995, 
de l’accés motoritzat al medi natural, 
i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental.

 - Llei 42/2007, de 13 de desembre de 
2007, del Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat.

 - Decret Llei 2/2008, de 15 d’abril de 
2008, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals. 

 - Decret 172/2008, de 26 d’agost de 
2008, de creació del Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya.

 - 2010. Pla estratègic per a la diversitat 
biològica 2011-2020 i les Metes 
d’Aichi (Conveni sobre la Diversitat 
Biològica, PNUMA).

 - Reial Decret 139/2011, del 4 de febrer 

de 2011, per al desenvolupament del 
Llistat d’Espècies Silvestres en Règim 
de Protecció Especial i del Catàleg 
Espanyol d’Espècies Amenaçades.

 - Reial Decret 556/2011, del 20 d’abril 
de 2011, per al desenvolupament 
de l’Inventari Espanyol del Patrimoni 
Natural i de la Biodiversitat.

 - Reial Decret 1274/2011, del 16 de 
setembre de 2011, pel qual s’aprova 
el Pla estratègic del patrimoni natural 
i de la biodiversitat 2011-2017, en 
aprovació de la Llei 42/2007 del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

 - 92/43/CEE Directiva Hàbitats.
 - 74/409/CEE Directiva Aus.
 - Estratègia de la Unió Europea per a la 

biodiversitat fins al 2020.
 - Estratègia de la Unió Europea a favor dels 

boscos i del sector forestal 2013-2020.
Pel que fa el marc legal i de referència 
en matèria d’ambient atmosfèric:
 - 1983. Llei 22/1983 de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 
 - 1986. Reglament 3528/86/CEE de 

protecció dels boscos contra la 
contaminació atmosfèrica.

 - 1996. Directiva 96/61/CE relativa a la 
prevenció i el control integrat de la 
contaminació.

 - 1996. Directiva 96/62/CE sobre 
avaluació i gestió de la qualitat de 
l’aire ambiental.

 - Directiva 1999/30/CE, relativa als 
valors límit de diòxid de sofre, diòxid 
de nitrogen i òxids de nitrogen, 
partícules i plom en l’aire ambient.

 - Directiva 2000/69/CE sobre els valors 
límit de benzè i el monòxid de carboni 
en l’aire ambient.

 - 2001. Conveni d’Estocolm sobre 
contaminants orgànics persistents 
(COP)

 - 2001. Directiva 2001/80/CE sobre 
limitació d’emissions a l’atmosfera 
de determinats agents contaminants 
procedents de grans instal•lacions 
de combustió.

 - Directiva 2001/81/CE sobre sostres 
nacionals d’emissió de determinats 
contaminants atmosfèrics.

 - Llei 16/2002, de protecció contra la 
contaminació acústica.

 - 2002. Directiva 2002/49/CE del soroll.

 - 2002. Reial Decret 1072/2002 sobre 
avaluació i gestió de la qualitat de 
l’aire ambient en relació amb el 
diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, 
òxids de nitrogen, partícules, plom, 
benzè i monòxid de carboni.

 - 2003. Llei 37/2003, del soroll. 
 - 2004. Directiva 2004/107 de metalls 

pesats i hidrocarburs aromàtics 
policíclics.

 - 2005. Llei 1/2005, per la qual es regula 
el règim del comerç de drets d’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle.

 - 2006. Reglament CE/166/2006 
relativa a l’establiment d’un registre 
europeu d’emissions i transferència 
de contaminació i pel qual es 
modifiquen les Directives 91/689/CEE 
i 96/611/CE del Consell.

 - 2007. Llei 34/2007, de qualitat de 
l’aire i protecció d ela contaminació 
atmosfèrica.

 - 2008. Directiva 2008/50/CE relativa a 
la qualitat de l’aire ambiental i a una 
atmosfera més neta a Europa.

 - 2009. Decret 176/2009, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny de 2002, de 
protecció contra la contaminació 
acústica, i s’adopten els seus annexos. 

 - 2011. Reial Decret 102/2011, relativa 
a la millora d ela qualitat de l’aire.

 - 2013. Reial Decret 815/2013, pel qual 
s’aprova el Reglament d’emissions 
industrials i de desenvolupament 
d ela Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la 
contaminació.

D’altra banda, pel que fa el marc legal 
i de referència en matèria d’aigua, es 
destaca:
 - 1975. Conveni relatiu a zones 

humides d’importància internacional 
(RAMSAR).

 - 1979. Directiva 80/68/CEE relativa a la 
protecció de les aigües subterrànies 
contra la contaminació causada per 
determinades substàncies perilloses.

 - Llei 22/88, de 28 d juliol, de Costes, 
i Reial Decret 1471/89, d’1 de 
desembre, pel qual s’aprova el seu 
Reglament.

 - 1991. Directiva 91/271/CEE de 
tractament de les aigües residuals 
urbanes.
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76 77 - 1991. Directiva 91/676/CEE relativa a 
la protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats 
utilitzats en l’agricultura.

 - 1996. Reial Decret 261/1996, d e16 
de febrer relatiu a la protecció de 
les aigües contra la contaminació 
produïda per nitrats utilitzats en 
l’agricultura.

 - 1998. Decret 283/1998, de 21 
d’octubre, de designació de les 
zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries.

 - 2000. Directiva 2000/60/CE marc de 
l’aigua.

 - 2001. Reial Decret Legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Aigües.

 - 2003. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, denominat 
Pla de gestió del districte de la conca 
fluvial de Catalunya. 

 - 2004. Reial Decret 435/2004 del 
12 de març de 2004, pel qual es 
regula l’inventari nacional de zones 
humides.

 - 2004. Decret 476/2004, de 28 de 
desembre, en el qual es designen 
noves zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries.

 - 2006. Directiva 2006/11 relativa 
a la contaminació causada per 
determinades substàncies perilloses 
abocades en el medi aquàtic de la 
Comunitat.

 - 2008. Protocol relatiu a la gestió 
integrada de les zones costanera de 
la Mediterrània.

 - 2008. Reial Decret 9/2008, de 11 de 
gener, que modifica el Reglament de 
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel 
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril. 

 - 2009. Llei 25/2009, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació 
a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

 - 2009. Decret 31/2009, de 24 de febrer, 
pel qual es delimita l’àmbit territorial 
del districte de la conca hidrogràfica 
o fluvial de Catalunya i es modifica 
el Reglament de la planificació 

hidrogràfica, aprovat pel Decret 
380/2006, de 10 d’octubre.

 - 2010. Reial Decret 903/2010, 
d’avaluació i gestió de riscos 
d’inundació.

 - 2011. Reial Decret 1219/2011, de 5 
de setembre, d’aprovació del Pla de 
Gestió del districte de la conca fluvial 
de Catalunya.

 - 2013. Directiva 2013/39/CE pel qual 
es modifiquen les Directives 2000/60/
CE i 2008/105/CE pel que fa a les 
substàncies prioritàries en l’àmbit de 
la política d’aigües.

Respecte al marc legal en referència al 
canvi climàtic destaca el Protocol de 
Kyoto, la Convenció marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic, el Conveni 
de Viena per a la protecció de la capa 
d’ozó i l’Estratègia europea sobre el 
canvi climàtic.
De la normativa aplicable i d’altres 
estratègies, destaca:
 - 2003. Directiva 2003/87/CE per la qual 

s’estableix un règim per al comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle en la Comunitat i per la 
qual es modifica la Directiva 96/61/
CE del Consell de 24 de setembre 
de 1996 relativa a la prevenció i al 
control integrats de la contaminació.

 - Estratègia Catalana d’Adaptació 
al Canvi Climàtic (ESCACC) horitzó 
2013-2020.

Finalment i com a síntesis, es pot extreure 
com a grans trets, els objectius ambientals 
amb els quals haurà de ser coherent el 
POUM de Folgueroles, d’acord amb el 
marc jurídic internacional, comunitari, 
estatal i autonòmic són els següents:
 - Afrontar els factors causants del canvi 

climàtic i preparar-se per a afrontar-
ne l’impacte mitjançant estratègies 
d’adaptació. 

 - Aconseguir un aprofitament 
sostenible dels recursos naturals, amb 
especial atenció a l’aigua i l’energia.

 - Fer front a totes les formes de 
contaminació i restaurar els ambients 
i àrees ja degradats, inclosos el sòl, les 
aigües i l’atmosfera.

 - Aturar la pèrdua de biodiversitat dels 
ecosistemes i les espècies.

 - Protegir i gestionar adequadament el 
paisatge.

5.2. CRITERIS I OBJECTIUS 
AMBIENTALS

D’acord amb l’anàlisi establert, es 
defineixen tot un seguit d’objectius 
ambientals que relacionats defineixen 
tot uns aspectes a considerar. Per a 
cadascun dels objectius s’estableixen 
unes línies estratègiques i unes línies 
específiques.
S’estableixen tres valors jeràrquics de l’1 
al 3, en base als següents objectius:

 - Nivell 1: Que el criteri és clau, 
o prioritari. Es tracta de criteris 
estratègics pel desenvolupament 
del planejament, i per tant base 
per a la generació i discussió de les 
alternatives plantejades.

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

 - Nivell 3: Que el criteri no és d’aplicació. 

Els objectius ambientals que es proposen, 
jerarquitzats d’acord amb la seva 
rellevància al municipi de Folgueroles 
són:
A. Model d’ocupació, ordenació del sòl i 
integració en el relleu
B. Cicle de l’aigua
C. Ambient atmosfèric
D. Gestió de residus
E. Biodiversitat, connectivitat ecològica i 
patrimoni natural
F. Paisatge

A continuació es despleguen els objectius 
ambientals tot realitzant una petita 
diagnosi de cada apartat i desglossant 
els possibles efectes ambientals o 
perills potencials si no es prenen en 
consideració aquests objectius.

A. Model d’ocupació, ordenació del sòl i 
integració en el relleu

A1. Garantir una ordenació urbanística 
eficient, quant a la funcionalitat, 
consums de recursos i adaptades a les 
característiques ambientals del sector i 
del seu entorn.
 - A1.1.Promoure la compacitat, la 

densitat i la complexitat. Nivell 
jerarquia 1. 
Diagnosi: El PTPCC estableix per al 
municipi de Folgueroles una extensió 
màxima admissible de 22,64 ha. 
Efectes ambientals potencials: 
increment de la ocupació del sòl i 
increment de les externalitats (serveis, 
infraestructures i mobilitat).

 - A1.2. Adaptar l’ordenació a les formes 
del relleu, evitant pendents superiors 
al 20%, considerar les orientacions 
i l’estructura geomorfològica del 
municipi. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: Evitar l’àmbit lligat a 
les Guilleries a llevant del terme 
municipal, l’àmbit del bosc de la 
Sala i evitar el creixement de la 
urbanització del Pedró. 

 - A1.3.Dotar de caràcter estructurador 
els sistemes locals d’espais lliures i 
la continuïtat dels sistemes generals. 
Posar en relació les zones urbanes 
i l’entorn no urbanitzable. Nivell 
jerarquia 1. 
Diagnosi: D’acord amb la memòria 
informativa i justificativa de l’Avanç 
de POUM de Folgueroles, el nucli 
urbà de Folgueroles té una ràtio de 
20,40 m2s qualificat com a espai lliure 
per habitant. 
Els espais lliures de referència 
a Folgueroles són el torrent de 
Folgueroles al seu pas pel nucli i els 
espais lliures que hi estan lligats, 
les places de J. Verdaguer i d’en 
Roviretes, les Alzines Sureres i al Nord 
de la urbanització del Pedró. 
Efectes ambientals potencials: 
pèrdua de l’estructura de la xarxa 
d’espais lliures.
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78 79 - A1.4. Atendre al risc d’inundació, en 
relació a la delimitació dels usos i a 
l’ordenació. Nivell jerarquia 1. 
Diagnosi: Destaca el risc associat al 
torrent de Folgueroles, a la memòria 
de l’Avanç de POUM, a l’apartat 
sobre l’ordenació proposada es 
posa de manifest la importància de 
realitzar un estudi d’inundabilitat del 
torrent al seu pas pel nucli urbà.
Efectes ambientals: Risc d’inundació 
en nous desplegaments.

A2. Establir la zonificació i els usos 
potenciant la seva plurifuncionalitat i 
autonomia. 
 - A2.1. Preveure sostre amb 

aprofitament urbanístic diferent a 
l’habitatge i ubicar-lo cercant la 
integració i interrelació amb aquest. 
Nivell jerarquia 2. 
Diagnosi: D’acord amb la memòria 
de l’Avanç de POUM, si bé es tracta 
d’un municipi amb forta activitat 
econòmica, l’activitat constructiva 
encara no ha superat la crisi. Caldrà 
aprofitar aquesta conjuntura per a 
que la iniciativa pública assumeixi el 
protagonisme en la getsió urbanística. 
Efectes ambientals: Increment de les 
externalitats degut a l’increment de 
la mobilitat.

 - A2.2. Potenciar la creació de micro-
centralitats o la reunió de diferents 
usos en àmbits fàcilment accessibles 
a peu. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Tot i que la ubicació dels 
espais lliures pugui semblar poc 
endreçada, es pot reconèixer una 
xarxa, tot un seguit d’eixos verds  
(el torrent de Folgueroles) i eixos 
comercials (l’eix de la BV-5215, carrer 
Major, plaça de J. Verdaguer, carrer 
de la Rambla i cap a la ronda de 
la Damunt) que posen en relació 
equipaments, places i jardins públics.  
Fer esment del carrer de l’Onze de 
Setembre que posa en relació el nucli 
de Folgueroles amb la Ricardera.
Efectes ambientals: Pèrdua de 
cohesió social per falta d’espais 
de convivència i increment de les 
externalitats degut a l’increment de 
la mobilitat.

A.3. Possibilitar una mobilitat sostenible 
mitjançant la planificació integrada dels 
usos del sòl i del transport. 
 - A3.1. Preveure assignació d’usos que 

afavoreixi el transport públic. Nivell 
jerarquia 2.
Diagnosi: Folgueroles és un municipi 
on el sòl residencial es troba 
concentrat i compactat al centre. 
La urbanització del Pedró, però, es 
troba en una posició relativament 
excèntrica que allunya als habitants 
del nucli i pot potenciar l’ús del 
vehicle privat. 
Efectes ambientals: Emissió de 
contaminants, de GEH i increment 
del sòl per demanda de noves 
infraestructures.

 - A3.2. Definir les xarxes de connexió 
necessàries per assegurar la 
connectivitat. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: Segons la memòria de 
l’Avançd e POUM Folguroles té una 
bona comunicació territorial però 
una xarxa de comunicacions urbana 
inacabada degut a carrers acabats 
en cul-de-sac.
Efectes ambientals: EManca de 
connectivitat entre els diferents 
àmbits del municipi.

 - A3.3. Ordenació de la vialitat per tal 
d’afavorir l’ús del transport públic. 
Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: : El transport públic a 
Folgueroles és la línia d’autobusos 
L0800 Vic-Folgueroles-Sant Julià 
de Vilatorta-Vic, que connecta 
Folgueroles amb Vic. No només 
uneix els dos nuclis, ans que posa a 
l’abast dels habitants de Folgueroles 
una bona connexió amb els 
principals equipaments de la capital, 
i, especialment, amb la estació 
de Renfe i d’autobusos de major 
distància. Vincular la xarxa d’espais 
lliures i equipaments amb la ubicació 
de les parades de la línia d’autobusos 
L4. Contenir les necessitats de 
mobilitat obligada tot dotant de 
barreja d’usos al nucli i millorant les 
connexions a peu del mateix.
Efectes ambientals: Manca de zones 
de parada de transport públic i no 
preveure actuacions a l’entorn de les 
mateixes.

Model territorial. 
Sistemes de 
connexió
Elaboració pròpia

A.4. Adoptar un model d’ordenació 
urbanística energèticament eficient. 
 - A4.1. Avaluació de les emissions de 

GEH. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: A Folgueroles s’hi troben 
diversos tipus de teixits: casc antic, 
illa de cases i habitatge unifamiliar en 
filera i ciutat jardí.
Efectes ambientals: Increment de 
GEH.

B. Cicle de l’aigua

B.1. Prevenir el risc d’inundació, evitant 
l’afectació a béns i persones. 
 - B1.1. Definir l’ordenació en 

coherència a la delimitació de zones 
inundables (article 6 del reglament de 
la Llei d’Urbanisme). Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Destaca el risc associat al 
torrent de Folgueroles, a la memòria 
de l’Avanç de POUM, a l’apartat 
sobre l’ordenació proposada es 
posa de manifest la importància de 
realitzar un estudi d’inundabilitat del 
torrent al seu pas pel nucli urbà.
Efectes ambientals: Increment del 
risc i afectació de béns i persones i 
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80 81modificar el règim d’avingudes dels 
cursos superficials.

B.2. Protegir la xarxa hídrica i els espais 
fluvials.
 - B2.1. Protegir els cursos d’aigua que 

travessin o delimitin els nuclis i les 
seves ribes. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: El torrent de Folgueroles és el 
que més afecta als futurs creixements 
del municipi. A la memòria de l’Avanç 
de POUM es destaca el corredor verd 
que es forma al voltant del Torrent de 
Folgueroles. Cal potenciar el caràcter 
natural d’aquest espai. 
Efectes ambientals: Increment de la 
pressió sobre els cursos superficials.

B.3. Protegir la xarxa hídrica i els espais 
fluvials.
 - B3.1. Garantir la disponibilitat de 

recursos hídrics i la suficiència de les 
infraestructures per a l’abastament. 
Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Segons les fitxes d’estacions
de depuració d’aigües residuals 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
L’EDAR de Folgueroles té una 
població equivalent de disseny per 
a 2.500 habitants amb un cabal de 
disseny de 625 m3/dia.
Efectes ambientals: Afecció a les 
aigües superficials i subterrànies.

 - B3.2. Ordenació. Adoptar una 
ordenació i zonificació congruent 
amb la capacitat dels recursos 
hídrics, d’acord amb la quantificació 
de la demanda generada per als 
diferents usos. Nivell jerarquia 2.
Efectes ambientals: Increment de es 
necessitats d’aigua per la manca de 
sistemes de reutilització. Increment d 
eles necessitats d’aigua per la manca 
d’eficiència, pèrdues significatives 
d’aigua, absència d’un control en 
l’ús de l’aigua.

 - B3.3. Gestió. Ajudar les fonts de 
subministrament i la qualitat de 
les aigües i al seu destí i ús, i en 
conseqüència preveure xarxes 
diferenciades per a les diferents 
qualitats i usos. Els sistemes separatius 
s’adoptaran també per a les d’aigües 
pluvials i residuals generades al propi 
sector. Nivell jerarquia 2.

Diagnosi i efectes ambientals: Ídem 
B.3.2. 

B.4. Preservar i millorar la qualitat de 
l’aigua.
 - B4.1. Garantir la connectivitat amb 

el sistema públic de sanejament 
en alta, i la capacitat d’aquest per 
atendre la demanda del POUM. 
Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: D’acord amb l’Avanç 
de POUM, la xarxa de sanejament 
abasta tot el nucli urbà. L’evacuació 
de les aigües segueix el pendent 
natural del terreny seguint el Torrent 
de Folgueroles fins a l’estació 
depuradora d’aigües residuals 
(EDAR) situada al nord-oest del nucli.
Efectes ambientals: Contaminació 
de les aigües superficials.

 - B4.2. Assegurar la qualitat de les 
aigües pluvials abocades a la llera 
pública. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi i efectes ambientals: Ídem 
B.4.1.

C. Ambient atmosfèric

C.1. Mantenir la població exposada a 
nivells acústics permesos per la legislació. 
 - C1.1. Determinació de les 

prescripcions acústiques. Nivell 
jerarquia 2.
Diagnosi: S’hauria de realitzar un 
estudi mínim sobre els nivells de soroll 
del nucli.
Efectes ambientals: Increment de la 
població exposada a nivells de soroll 
elevats.

 - C1.2. Estratègies d’ordenació. Nivell 
jerarquia 2.
Diagnosi i efectes ambientals: Ídem 
C.1.1.

 - C1.3. Estratègies sobre l’edificació. 
Nivell jerarquia 2.
Diagnosi i efectes ambientals: Ídem 
C.1.1.

C.2. Mantenir la població exposada a 
nivells acústics permesos per la legislació. 
 - C2.1. Adaptar l’ordenació als nivells 

màxims de contaminació lluminosa 
derivats del Mapa de la protecció 
vers la contaminació lluminosa a 
Catalunya. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: L’àmbit del terme municipal 
de Folgueroles es situa entre les zones 
E2 (protecció alta), E3 (protecció 
moderada) i E1 (protecció màxima), 
pel que fa a la protecció lluminosa 
del medi nocturn, d’acord amb 
el Mapa de la protecció envers la 
contaminació lumínica a Catalunya, 
que és la referència normativa del 
grau de protecció del medi nocturn 
a Catalunya. 
Efectes ambientals: Increment de la 
contaminació lluminosa.

 - C2.2. AImplementació en les 
instal·lacions d’enllumenat exterior 
de criteris tècnics fonamentats en les 
disposicions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig i del Reial Decret 1890/2008, 
de 14 de novembre. Nivell jerarquia 
2.
Efectes ambientals: Increment de la 
contaminació lluminosa.

D. Gestió de residus

D.1. Ordenar el desenvolupament de 
l’activitat constructiva amb l’objectiu 
de minimitzar els impactes associats 
als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 
 - D1.1. Gestió de terres i enderrocs. 

Nivell jerarquia 2.
Efectes ambientals: Increment 
excedents de terres.

 - D1.2. Gestió de residus durant la 
construcció. Nivell jerarquia 2.
Efectes ambientals: Ídem D1.1.

 - D1.3. Afavorir l’ús de materials 
procedents de reciclatge o 
reciclables, o en tot cas amb un 
baix poder contaminant en la seva 
producció. Nivell jerarquia 2.
Efectes ambientals: Absència 
de processos de reutilització dels 
materials, en relació amb les directrius 
establertes al Decret 21/2006 i al Codi 
Tècnic de l’Edificació.
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82 83E. Biodiversitat, connectivitat ecològica i 
patrimoni natural

E.1. Establir com element bàsic i 
vertebrador un sistema d’espais lliures 
que respongui a criteris de biodiversitat, 
físicament continu i connectat a les 
xarxes territorials i urbanes. 
 - E1.1. Introduir criteris de biodiversitat, 

i una concepció reticular com 
element de coherència en el 
disseny dels espais lliures. Preveure 
la connectivitat dels espais lliures 
exteriors amb els espais lliures 
interiors. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: El torrent de Folgueroles és 
un eix que estructura part dels espais 
lliures del municipi. Un dels objectius 
i criteris generals d’ordenació que 
s’estableix a l’Avanç de POUM 
és arranjar l’entorn del torrent de 
Folgueroles com a passeig fluvial. 
Efectes ambientals: Pèrdua de 
connectivitat entre els espais lliures 
del nucli urbà.

 - E1.2. Qualificar com a espais lliures 
els indrets de major valor, envoltants 
de connectors ecològics. Garantir la 
funcionalitat del SNU. Nivell jerarquia 
1.
Diagnosi: Els cursos d’aigua superficials 
són els àmbits amb una major funció 
de connectivitat per a la fauna, amb 
vestigis de plantació d’arbres sobretot 
vora el torrent de Folgueroles. Als 
objectius i criteris generals d’ordenació 
de la memòria de l’Avanç de POUM 
s’estableix la integració de la bassa 
del Molí dins del recorregut fluvial del 
Torrent i la millora del seu accés des 
del nucli urbà.
Efectes ambientals: Pèrdua de la 
connectivitat per a la fauna.

 - E1.3. Conservar els peus arboris i 
conjunts arbrats amb especial valor i 
més significatius. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Segons la memòria 
informativa de l’Avanç de POUM de 
Folgueroles, no hi ha cap espècimen 
botànic catalogat. 
Efectes ambientals: Pèrdua d’espais i 
elements amb una estructura òptima 
pel desenvolupament o refugi per a 
la fauna.

E.2. Fomentar la naturalització.
 - E2.1. Qualificar com espais lliures els 

hàbitats d’interès i altres espais de 
valor introduint mesures per a la seva 
preservació, i en especial dels espais 
fluvials i de la vegetació de ribera. 
Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: Els Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC) presents al terme 
municipal de Folgueroles són: 93240, 
5110, 6210, 6220, 6420, 8220, 9340 
i 9540 (per saber quins són, veure 
l’apartat corresponent en aquest 
DIE). La presència d’hàbitats d’interès
comunitari representa el 16,28% del 
territori folguerolenc.
Efectes ambientals: Pèrdua 
dels espais i els elements que 
tenen una estructura òptima pel 
desenvolupament o refugi de la 
fauna i desnaturalització dels espais 
forestals o bé d’interès agrícola i que 
connecten amb l’espai urbà.

 - E2.2. Afavorir l’ús de materials 
procedents del reciclatge o 
reciclables, o en tot cas amb un 
baix poder contaminant en la seva 
producció. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Ídem E.2.1.
Efectes ambientals: Increment 
potencial de la contaminació dels 
àmbits inclosos en els espais urbans.

 - E2.3. Dotar d’arbrat el conjunt de la 
xarxa viària, utilitzar a la jardineria 
d’espais públics espècies adaptades 
bioclimàticament. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Ídem E.2.1.
Efectes ambientals: Increment 
dels consums d’aigua generació 
potencial de residus orgànics.

 - E2.4. Preservar i reconèixer la vialitat 
rural bàsica. Nivell de jerarquia 2.
Diagnosi: Els camins rurals han de tenir 
les amplades especificades a l’article 
2.2. del Decret 166/1998, de 8 d juliol, 
de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural, de desplegament de la 
Llei 9/1995, de 27 de juliol, segons la 
seva tipologia d’ús característica.
Efectes ambientals: Sobresaturació 
de la càrrega de vehicles als camins 
rurals.

F. Paisatge

F.1. Preservar i millorar els valors 
paisatgístics existents d’interès, el 
patrimoni cultural i els valors identitaris.
 - F1.1. Descripció general del paisatge. 

Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Paisatge propi d’una 
conca d’erosió fruit de l’acció 
de les xarxes fluvials del Ter, amb 
formes morfològiques com els turons 
testimoni. Es tracta d’un paisatge 
complex estructurat per elements 
agraris i urbans. El paisatge agrari 
extens s’estructura a l’entorn 
d’importants masos i parcel·les de 
conreu. També trobem les Guilleries 
a llevant del terme municipal.
Efectes ambientals: Pèrdua dels 
valors del paisatge folguerolenc. 

 - F1.2. Valors específics i identitaris del 
paisatge. Nivell jerarquia 2.
Diagnosi: Ídem F.1.1.
Efectes ambientals: Ídem F.1.1.

F.2. Establir l’ordenació a partir 
d’estratègies d’integració paisatgística, 
atenent a la singularitat i la fragilitat de 
l’àmbit. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: Important la identificació dels 
espais lliures del nucli que lliguen amb 
els camins territorials. La identificació 
dels valors que identifiquen el paisatge 
folguerolenc han de guiar els criteris de 
les futures ordenacions.
Efectes ambientals: Pèrdua de valors 
del paisatge i pèrdua de potencialitats 
i dinàmiques que permeten generar un 
paisatge de qualitat.

F.3. Urbanització. Tenir cura de la qualitat 
paisatgística dels espais urbans. 
 - F3.1. Preveure aspectes com la 

continuïtat, els espais de vianants 
i bicicletes, el tractament de la 
vegetació. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: Als objectius i criteris generals 
d’ordenació que s’estableixen a la 
memòria de l’Avanç de POUM es cita  
generar itineraris verds que generin 
recorreguts accessibles al llarg del 
municipi. 
Efectes ambientals: Pèrdua de valors 
del paisatge i deteriorament dels 

valors vinculats als hàbitats i a la 
biodiversitat del Sòl No Urbanitzable.

F.4. Edificació. Tenir cura de la qualitat 
paisatgística de l’edificació. Ordenar 
els volums de les edificacions en relació 
a les característiques del terreny i del 
paisatge, tot establint criteris per a la 
seva disposició i orientació pel que fa a 
la seva percepció visual. Nivell jerarquia 
1.
Diagnosi: Valoració de l’ordenació 
general de cadascuna de les alternatives.
Efectes ambientals: Impactes visuals en 
les edificacions noves.

F.5. Realitzar una correcta gestió del Sòl 
No Urbanitzable. Nivell jerarquia 1.
Diagnosi: Es tracta d’un paisatge 
complex estructurat per elements 
agraris i urbans. El paisatge agrari extens 
s’estructura a l’entorn d’importants 
masos i parcel·les de conreu. Preservar 
i potenciar la integritat del sòl i del 
paisatge agrari, tot identificant els 
conreus i activitats ramaderes existents i 
proposant una ordenació que reguli els 
usos i els protegeixi per tal d’assegurar-ne 
la conservació. Reconèixer l’estructura 
territorial del sòl no urbanitzable al 
planejament, identificació dels elements 
vertebradors com camins d’aigua i 
de terra. Regulació acurada dels usos 
de l’edificació al sòl no urbanitzable. 
Potenciar la rehabilitació i manteniment 
de les cases i masies catalogades.
Efectes ambientals: Pèrdua del paisatge 
existent.
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84 855.3. OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS ESPECÍFICS

D’acord amb el desplegat al capítol 
anterior, els objectius i criteris ambientals 
específics d’aquest DIE proposats per tal 
d’avaluar els diferents escenaris són:
1. Promoure la compacitat, la densitat i 

la complexitat.
2. Adaptar l’ordenació a les formes 

del relleu, evitant pendents al 
20%, considerar les orientacions i 
l’estructura geomorfològica del 
municipi.

3. Dotar de caràcter estructurador els 
sistemes locals d’espais lliures i la 
continuïtat dels sistemes generals.

4. Atendre al risc d’inundació, en 
relació a la delimitació dels usos i a 
l’ordenació.

5. Definir les xarxes necessàries per 
assegurar la connectivitat.

6. Avaluació de les emissions de GEH.
7. Protegir els cursos d’aigua que 

travessin o delimitin els nuclis i les 
seves ribes. 

8. Mantenir la població exposada 
a nivells acústics permesos per la 
legislació.

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

10. Qualificar com a espais lliures els 
indrets de major valor, envoltats de 
connectors ecològics. Garantir la 
funcionalitat del Sòl No Urbanitzable.

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

12. Establir l’ordenació a partir 
d’estratègies d’integració 
paisatgística, atenent a la singularitat 
i la fragilitat de l’àmbit.

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

14. Edificació. Tenir cura de la qualitat 
paisatgística de l’edificació. Ordenar 
els volums de les edificacions en 

relació a les característiques del 
terreny i del paisatge, tot establint 
criteris per a la seva disposició i 
orientació pel que fa a la seva 
percepció visual.

15. Realitzar una correcta gestió del Sòl 
No Urbanitzable. 

16. Considerar el mapa de sostenibilitat 
ambiental. 

6. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS 
ESCENARIS D’ORDENACIÓ

6.1. DESCRIPCIÓ DELS ESCENARIS 
D’ORDENACIÓ

L’Avanç de POUM planteja tres escenaris, 
per tal de facilitar el debat sobre la futura 
Folgueroles. 
A continuació es realitza un resum de 
les alternatives segons el desplegat a 
la memòria d’ordenació de l’Avanç de 
POUM de Folgueroles.
El primer d’aquells escenaris o alternativa 
00 suposa que res canvia respecte del 
que està aprovat o previst d’acord 
amb el planejament vigent, ja sigui en 
el planejament general o en el derivat 
(plans parcials, especials i unitats 

d’actuació). Correspon a l’opció de 
no revisar el planejament i, per tant, 
mantenir l’estructura, el creixement i 
la regulació prevista al POUM del 2007, 
recollint les modificacions aprovades i els 
àmbits desenvolupats. 
Al quadre de la pàgina següent es mostra 
un resum de les àrees de creixement i 
transformació d’aquesta alternativa.
Es tracta de l’alternativa més extensiva, 
amb una superfície de creixement de 
1.036.700 m²s i un potencial residencial 
de 1.589 habitatges (considerant àrees 

Alternativa 00. 
Proposta nucli urbà
Avanç POUM
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86 87Superfície CEB Sostre total
Sostre

residencial
total

Habitatges
totals HRLL HPC HPP

(m²) (m²st/m²s) (m²st) (m²s) (Nombre) Núm. hab Núm. hab Núm. hab

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

PAU 2 Passaban Residencial 15.454 0,18 2.782 2.782 8

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

PAU 4 C. de la Damunt Sense ús 1.259

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

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

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

TOTAL PAU 48.009 12.746 12.746 46 32 5 9

PMU 1 Torrent de Folgueroles Residencial 6.884 0,55 3.786 3786 34 22 4 8

PMU 2 La Rambla Residencial 10.860 0,60 6.516 6516 50 32 6 12

TOTAL PMU 17.744 10.302 10.302 84 54 10 20

TOTAL PAU + PMU 65.753 23.048 23.048 130 86 15 29

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

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

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

TOTAL SUD 277.800 147.232 147.232 1.189 691 170 328

SUND 1 Pla Sant Francesc Industrial 581.100 0,50 290.526

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

SUND 3 La Fàbrica Industrial 104.800 0,50 52.422

TOTAL SUND 758.900 379.437 36.489 270 146 27 97

TOTAL SUD +SUND 1.036.700 526.669 183.721 1.459 837 197 425

TOTAL ALTERNATIVA 0 1.102.453 549.717 206.769 1.589 923 212 454

TOTAL ALTERNATIVA 0 SENSE SUND 01 521.353 259.191 206.769 1.589 923 212 454

Número Nom Ús principal

Alternativa 00. 
Resum dades 
generals
Avanç POUM

de creixement i de transformació).
Al capítol d’anàlisi del planejament 
vigent de la memòria de l’Avanç, es posa 
de manifest les principals mancances de 
l’actual pla:
 - Previsió de 103,60 Ha de sòl 

urbanitzable, creixement excessiu en 
relació a les projeccions si tenim en 
compte que el sòl urbà consolidat té 
una superfície de 60,38 Ha.

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

 - Durant els 12 anys de vigència del 
pla no s’ha executat cap àmbit 
d’actuació dels previstos, fet que 
posa de manifest que el creixement 
previst no s’ajustava a les necessitats 
de la població, així com la manca de 
viabilitat dels àmbits en sòl urbà.

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

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

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

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

Pel que fa al segon escenari, tot i 
plantejar una reducció important del 
creixement respecte al planejament 
vigent, proposa una nova estructura 
interna de comunicacions que completa 
l’àrea urbana i relliga els carrers actuals 
amb un vial de vora al nord.
Aquest vial comença on es troben la BC-
5215 i el carrer de la Sajolida, a l’extrem de 
l’àrea industrial a l’oest del nucli. Aquest 
vial creua el Torrent de Folgueroles per 
sobre d’un nou pont situat proper al pont 
actual del costat de la Bassa del Molí, 
fins arribar al barri de la Ricardera. Aquí, 
aquest vial delimitaria el sòl urbà oferint 
un nou front de noves edificacions per 
acabar el teixit urbà i aniria a trobar el 
carrer Onze de Setembre. Des d’aquí, 
el recorregut d’aquest vial de vora 
continuaria fins a trobar la Ronda de la 
Damunt per sobre del camp de futbol 
Municipal i que, juntament amb l’àrea 
de creixement AC04, arribaria fins la 
carretera N-141d. La compleció d’aquest 
vial es realitza mitjançant tres àmbits de 
compleció i dos de transformació:

 - AC01: preveu l’ampliació de la zona 
industrial que permetrà reservar nous 
sòls per a activitats econòmiques. 
Aquesta àrea de creixement, a més, 
per la seva proximitat al Torrent de 
Folgueroles, permetrà reservar un 
espai lliure directament relacionat 
amb el Torrent de Folgueroles, per 
tal de crear un parc fluvial i resoldre 
episodis d’inundabilitat. 

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

 - AC02: completa el barri de les escoles. 
Dona continuïtat a carrers que 
actualment acaben en cul-de-sac. 
Aquesta àrea es troba compromesa 
per la cessió anticipada de 6.608 m2s 
per a l’ampliació de l’escola. 

 - AC04: contempla el recorregut fins 
a la carretera N-141d, preveient 
una rotonda d’incorporació. Aquest 
sector redueix la seva superfície 
respecte al planejament vigent per 
la seva part sud, quedant aquesta 
com a sòl no urbanitzable. 

Alternativa 01. 
Proposta nucli urbà
Avanç POUM
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88 89Pel que fa a l’AC03 es preveu conservar 
l’àmbit previst al planejament vigent 
però sense mantenir l’ordenació, ja que 
preveia un nombre d’habitatges massa 
elevat en relació a les projeccions. 
D’aquesta manera permet reservar 
una àrea d’espai lliure a l’entrada del 
nucli urbà. Aquesta àrea també preveu 
una avinguda que formaria part d’un 
recorregut cívic que arribaria fins el Torrent 
de Folgueroles a través del carrer de la 
Unió. Al final d’aquesta avinguda, també 
hi ha prevista una nova rotonda d’accés 
a Sant Julià de Vilatorta a l’encreuament 
de la N-141d amb l’Avinguda Puig i 
Cunyer.  Dins d’aquesta àrea, es reserva 
un àmbit de sòl no urbanitzable, que 
correspon a la finca de les Codinoies, 
la qual quedaria inclosa al catàleg de 
masies.
Al nucli urbà es preveu completar el 
carrer del Timó fins l’avinguda dels Poetes 
Catalans i que completa el recorregut 
cívic del Torrent de Folgueroles mitjançant 
una àrea de transformació (AT 04).
La Bassa del Molí i la zona més pròxima a 
aquest, quedarien fora del sòl urbà, i es 
preveu que sigui arranjada per a completar 

el recorregut del Passeig Fluvial del Torrent 
de Folgueroles. L’àrea de transformació 
02 delimita el límit del sòl urbà en aquesta 
zona i preveu una reserva d’espai lliure 
relacionada amb el Torrent que permeti 
tenir una connexió de la plaça de la 
Ricardera  amb la Bassa del Molí. 
El quadre es mostra un resum de les 
àrees de compleció i transformació de 
l’alternativa 01.
Es mantenen els àmbits de compleció 
estratègics per al desenvolupament 
de Folgueroles, quatre en total, però 
reduint la superfície total fins a 192.043 
m²s, molt per sota de l’extensió prevista 
a l’alternativa 0. Es delimiten sis àrees de 
transformació, cinc de les quals provenen 
del planejament vigent. Es preveuen 
un total de 589 habitatges, 1.000 menys 
que l’alternativa 0 , dels quals 230 seran 
destinats a HPP.

Alternativa 01. 
Resum dades 
generals
Avanç POUM

Superfície CEB Sostre total
Sostre

residencial
total

Habitatges
totals HRLL HPC HPP

(m²) (m²st/m²s) (m²st) (m²s) (Nombre) Núm. hab Núm. hab Núm. hab

AC 01 La Codina Industrial 33.675 0,50 16.837

AC 02 Escoles Residencial 51.715 0,40 20.686 20.686 139 70 69

AC 03 Les Codinoies Residencial 57.735 0,47 27.200 27.200 184 93 30 60

AC 04 La Damunt Residencial 48.918 0,50 24.459 24.459 152 70 27 54

TOTAL AC 192.043 89.182 72.345 474 233 57 184

AT 01 La Ricardera Residencial 12.415 0,50 6.207 6.207 57 36 21

AT 02 El Molí Residencial 5.870 0,50 2.935 2.935 27 17 10

AT 03 La Rambla Residencial 10.886 0,30 3.266 3.266 24 13 11

AT 04 Torrent nord Residencial 3.914 0,38 1.487 1.487 7 7 5

AT 05* el Padró Residencial 23.954 0,19 4.551 4.551

AT 06* Passaban Residencial 15.454 0,18 2.782 2.782

TOTAL AT 72.494 21.229 21.229 115 74 0 46

TOTAL AC i AT 264.536 110.411 93.574 589 307 57 230

AIT01 Pla de Sant Francesc Industrial 586.418 0,50 290.526

*Àmbit delimitat únicament a efectes de completar urbanització

Número Nom Ús principal

Finalment, el tercer dels escenaris, o 
alternativa 02, aposta per un creixement 
més moderat, sense preveure un vial de 
vora complet que rodegi tot el nucli, 
però completant els principals carrers 
que actualment acaben en cul-de-sac 
per acabar de mallar tota la xarxa de 
comunicacions:
 - Es preveu l’ampliació de la zona 

industrial (AC01) a la part de sobre 
del carrer de Sajolida reservant un 
espai lliure a la riba del Torrent de 
Folgueroles permetent la continuïtat 
del recorregut cívic fins a la Bassa del 
Molí. 

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

 - L’àrea de compleció de les Escoles 
(AC02) preveu un nou vial que uneix 
el carrer Onze de Setembre amb la 
Ronda de la Damunt. Aquest vial 
permet acabar de mallar la resta 
de carrers que actualment acaben 
en cul-de-sac i defineix l’àrea 
de creixement d’aquest sector, 
disminuint-lo respecte l’alternativa 
01. Cal tenir present que aquesta 
àrea es troba compromesa per la 

cessió anticipada de 6.608 m2s per a 
l’ampliació de l’escola.

 - L’àrea de l’entrada al nucli entre 
la carretera N-141d i l’àrea de 
creixement 03 s’incorpora al sòl 
no urbanitzable mantenint el seu 
caràcter rural. Es delimita el sector 
amb una avinguda que dona 
continuïtat al recorregut cívic que 
connecta el carrer de la Unió des 
de l’avinguda de Puig i Cunyer fins el 
Torrent de Folgueroles. 

 - Al nucli urbà es preveu completar el 
carrer del Timó fins l’avinguda dels 
Poetes Catalans i que completa 
el recorregut cívic del Torrent de 
Folgueroles. 

 - L’àrea de creixement 04 preveu una 
nova connexió entre la ronda de la 
Damunt amb la carretera N-141d a 
través d’una rotonda. Aquest sector 
redueix la seva superfície respecte 
al planejament vigent per la seva 
part sud, quedant com a sòl no 
urbanitzable.

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

Alternativa 02. 
Proposta nucli urbà
Avanç POUM
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90 91completar el recorregut del Passeig 
Fluvial del Torrent de Folgueroles. 
L’àrea de transformació 01 delimita 
el límit del sòl urbà en aquesta zona 
i preveu una reserva d’espai lliure 
relacionada amb el Torrent que 
permeti tenir una connexió de la 
plaça de la Ricardera amb la Bassa 
del Molí. En aquesta alternativa, el 
Molí quedaria inclòs en el catàleg de 
masies i cases rurals. 

 - L’àrea del Passavant queda fora del 
sòl urbà per tal de mantenir el seu 
caràcter rural. La Roca quedaria 
inclosa dins el catàleg de Masies. 

En el següent quadre mostra un resum 
dels diferents àmbits de compleció i 
transformació de l’alternativa 02.
Es mantenen els àmbits de compleció de 
l’alternativa 01 però reduint encara més 
la seva superfície fins als 151.496 m²s i, per 
tant, és l’alternativa amb menor sòl de 
creixement. Es redueixen a tres les àrees 
de transformació, deixant la AT04 com a 
ordenació directa i la superfície de l’AT06 
passa a sòl no urbanitzable. En total es 
preveuen 198 habitatges.
*En una primera aproximació es preveu 
una necessitat de 30 HPP. L’alternativa 02 
no està obligada a fer la reserva d’HPP 
(segons l’article 20 de la Modificació 
TRLU de 2012) , es proposa qualificar 
directament als àmbits AC Escoles i les 
Codinoies. 

Superfície CEB Sostre total
Sostre

residencial
total

Habitatges
totals HRLL

(m²) (m²st/m²s) (m²st) (m²s) (Nombre) Núm. hab

AC 01 La Codina Industrial 33.675 0,50 16.837

AC 02 Escoles Residencial 46.052 0,40 18.421 16.421 66 66

AC 03 Les Codinoies Residencial 22.852 0,50 11.426 11.426 50 50

AC 04 La Damunt Residencial 48.918 0,30 14.676 14.676 58 58

TOTAL AC 151.496 61.359 42.522 173 173

AT 01 El Molí Residencial 5.870 0,40 2.348 2.348 10 10

AT 02 La Rambla Residencial 10.886 0,30 3.266 3.266 14 14

AT 03* el Padró Residencial 23.954 0,19 4.551 4.551

TOTAL PMU 40.710 10.165 10.165 24 24

TOTAL AC i AT 192.207 71.525 52.687 198 198

AIT01 Pla de Sant Francesc Industrial 586.418 0,50 290.526

*Àmbit delimitat únicament a efectes de completar urbanització

Número Nom Ús principal

ARTICLE 20. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 
57 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME
3. Els plans d’ordenació urbanística 
municipal i llurs modificacions i revisions 
han de reservar per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública 
sòl suficient per al compliment dels 
objectius definits en la memòria social 
i, com a mínim, el sòl corresponent al 
30% del sostre que es qualifiqui per a 
l’ús residencial de nova implantació, 
tant en sòl urbà no consolidat com en 
sòl urbanitzable, un 20% del qual, com a 
mínim, s’ha de destinar a habitatges amb 
protecció oficial de règim general, de 
règim especial, o d’ambdós règims, o els 
règims que determini com a equivalents 
la normativa en matèria d’habitatge, 
destinats a la venda, al lloguer o a altres 
formes de cessió d’ús. Resten exempts 
d’aquesta obligació mínima els plans 
d’ordenació urbanística municipal 
següents, llevat que el planejament 
territorial o director urbanístic determini 
una altra cosa:
A. Els dels municipis que, per llur 
escassa complexitat urbanística, només 
distingeixen entre sòl urbà i sòl no 
urbanitzable.
B. Els dels municipis de menys de cinc 
mil habitants, que no són capitals de 
comarca i que compleixen els requisits 
següents:
Primer. Si en els dos anys anteriors a 
l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat 
inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any.

Alternativa 02. 
Resum dades 
generals
Avanç POUM

Segon. Si el pla no permet més de dos-
cents habitatges de nova implantació 
per al conjunt dels àmbits d’actuació 
urbanística en sòl urbà no consolidat i 
en sòl urbanitzable a què fa referència 
l’apartat 4.
L’alternativa 2 compliria els requisits de 
l’apartat B de la modificació, ja que 
Folgueroles te 2.276 habitants, no és 
capital de comarca, durant el 2017 
i 2018 s’han concedit 3 llicències per 
habitatge, i es permetria un màxim de 196 
habitatges tenint en compte les àrees de 
compleció i les de transformació.

Comparatiu d’alternatives

Al quadre comparatiu següent es poden 
apreciar les diferències per a cada 
alternativa pel que fa al creixement 
proposat, el nombre d’habitatges i el 
desenvolupament industrial. Entenent 
que l’alternativa 0 no és tant una 
alternativa plantejada, sinó més aviat 
el punt de partida o situació actual, 
s’ha calculat la diferència entre les dues 
alternatives proposades, per tal de poder 
sintetitzar-ne les diferències.
Tal com s’ha exposat, tot i basar-se en 
un mateix model urbà, l’alternativa 
01 i 02 divergeixen en l’extensió de 
desenvolupament i en el nombre 
d’habitatges previst.

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alt 1 - Alt 2

Superfície creixement (m²s) 1.036.700 192.043 151.496 40.546

Creixement industrial (m²s) 342.948 16.837 16.837 0

Habitatges AC 837 474 173 301

Habitatges AT 86 115 24 91

Habitatges nous 1.589 589 198 392

Habitatges HPP 454 230 0 230

Habitatges HPC 212 57 0 57

Total habitatges 2.547 1.547 1.156 392

Alternativa 02. 
Resum dades 
generals
Avanç POUM
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92 936.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS 
ESCENARIS

Energia i gasos d’efecte hivernacle

D’acord amb la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, de canvi polític, i les disposicions 
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, l’avaluació dels 
gasos d’efecte hivernacle (GEH) esdevé 
obligatòria en els documents ambientals 
estratègics.
Degut al caràcter inicial d’aquest 
document, tot i que l’escenari 1 o 
alternativa 00 compta amb un major 
creixement, en l’actual fase d’Avanç 
les propostes tenen un caràcter més 
estratègic de projecte de ciutat i 
territori, i per tant no desenvolupen els 
paràmetres urbanístics d’edificabilitat 
que permetin un càlcul aproximat de les 
emissions de GEH. Caldrà, doncs, que el 
DAE (Document Ambiental Estratègic), 
un cop disposi de la concreció dels 
paràmetres urbanístics, redacti un càlcul 
de les emissions de CO2 que es podrà 
derivar de la proposta del futur POUM, 
amb l’objectiu d’establir els requeriments 
i les estratègies que puguin ajudar a 
minimitzar les emissions de GEH. 

Objectius i criteris ambientals 
específics

Aquest apartat valora la coherència dels 
diferents escenaris respecte als objectius 
ambientals definits, amb la finalitat de 
poder obtenir un valor final que permeti 
una comparació objectiva dels diferents 
escenaris i complementi l’anàlisi realitzat 
en aquest document, per a cada un dels 
objectius s’estableix un valor numèric:

1. Poc compatible
2. Parcialment compatible
3. Molt compatible

Alternativa 00 Alternativa 01 Alternativa 02

1 Promoure la compacitat, la densitat i la complexitat 1 2 3

2
Adaptar l’ordenació a les formes del relleu, evitant 
pendents al 20%, considerar les orientacions i l’estructura 
geomorfològica del municipi

2 2 3

3 Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals 
d’espais lliures i la continuïtat dels sistemes generals

2 3 2

4 Atendre al risc d’inundació, en relació a la delimitació 
dels usos i a l’ordenació

1 3 3

5 Definir les xarxes necessàries per assegurar la 
connectivitat

2 3 2

6 Avaluació de les emissions de GEH 1 2 3

B. CICLE DE 
L'AIGUA

7 Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els 
nuclis i les seves ribes

1 3 3

C. AMBIENT 
ATMOSFÈRIC

8 Mantenir la població exposada a nivells acústics 
permesos per la legislació

2 2 3

9

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

2 3 2

10
Qualificar com a espais lliures els indrets de major valor, 
envoltats de connectors ecològics. Garantir la 
funcionalitat del Sòl No Urbanitzable

1 2 2

11

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

1 2 2

12
Establir l’ordenació a partir d’estratègies d’integració 
paisatgística, atenent a la singularitat i la fragilitat de 
l’àmbit

1 3 2

13 Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de 
vianants i bicicletes, el tractament de la vegetació

1 3 2

14

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

2 3 2

15 Realitzar una correcta gestió del Sòl No Urbanitzable 3 3 3

G. SENSIBILITAT 
AMBIENTAL 16 Considerar el mapa de sostenibilitat ambiental 1 2 3

24 41 40

Coherència amb els objectius
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Mapa d’aptitud 
per acollir nous 
creixements a 
partir del mapa 
de sensibilitat 
ambiental 
superposat a 
l’Alternativa 00
Elaboració pròpia

Mapa d’aptitud 
per acollir nous 
creixements a 
partir del mapa 
de sensibilitat 
ambiental 
superposat a 
l’Alternativa 01
Elaboració pròpia
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Segons el plantejament establert, 
l’alternativa 01 és la més adequada des 
del punt de vista de la coherència amb 
els objectius ambientals definits. 
A priori, l’alternativa 02 sembla que hagi 
de ser més coherent en aquest sentit, 
però resaltem els següents aspectes 
que considerem rellevants i que amb 
l’alternativa 01 es proposen:
 - Completar i adequar el barri de la 

Ricardera. Es tracta d’un àmbit molt 
sensible en l’àmbit ambiental. 

 - Suggerir l’àrea de transformació AT 
04 a tocar del torrent de Folgueroles,   
donant-li una façana per tal de 
generar un nou Parc Fluvial, d’acord 
amb la memòria de l’Avanç.

D’altra banda, l’alternativa 02 té més 
cura amb les vores entre ciutat i territori 
pel que fa al vial Nord, degut al vial 
proposat a l’Àrea de Transformació AT 
01. D’acord amb la memòria de l’Avanç 
de POUM, aquest àmbit té per objectiu 
regularitzar l’acabament de la trama 
urbana a la part Nord del nucli urbà i 
completar el vial de vora que forma part 
de la nova estructura de comunicacions. 
Es tracta d’una estratègia de projecte per 
la qual s’aposta a l’Avanç de POUM, que 
hem valorat d’una banda positivament 
pel que fa a millorar la continuïtat de la 
trama, però d’altra banda hem valorat 
millor l’Alternativa 02 pel que fa a la 
relació camp-ciutat.
 

Ara bé, amb les observacions realitzades 
amb el mapa d’aptitud per acollir nous 
creixements a partir de la sensibilitat 
ambiental, suggerim que al Nord de 
l’àmbit de compleció AC 04, present a 
les dues alternatives millors valorades 
(01 i 02), es plantegi un parc urbà o 
connector ecològic per tal de posar en 
relació l’àmbit de les Planes a Llevant del 
nucli amb l’àmbit del camí de Tavèrnoles 
a Ponent. Es considera oportú mantenir 
l’espai lliure al Nord del camp de futbol 
com a connector entre ambdues planes 
i l’àmbit AC 04 hauria de fer possible 
aquesta connexió ecològica. 
Pel que fa a l’AIT 01 Pla de Sant Francesc, 
tal com es desplega a la memòria de 
l’Avanç, es tracta d’un àmbit provinent 

del POUM 2007 destinat a usos industrials. 
No es considera una àrea de compleció, 
ja que va lligat al Polígon Industrial de les 
Malloles de Vic. Es considera com una 
àrea d’interès territorial a desenvolupar 
mitjançant un Pla Director urbanístic. 
Aquest àmbit AIT 01 haurà de tenir cura 
amb el turó testimoni lligat a la Casica i 
els seus voltants. A més a més, s’hauria 
de contemplar l’afectació per risc de 
transport de mercaderies perilloses lligat 
a la C-25.
L’alternativa 00 es considera poc 
adequada respecte a la sostenibilitat 
ambiental, ja que implica un excés de sòl 
urbanitzable no justificat pel que fa a les 
projeccions demogràfiques establertes. 
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l’Alternativa 02
Elaboració pròpia

6.3. JUSTIFICACIÓ DE L’ESCENARI 
ESCOLLIT

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 
anterior, l’alternativa que es considera 
més adequada respecte a la coherència 
amb els objectius ambientals definits és 
l’alternativa 01. 

Barcelona, 27 de juny de 2019

Júlia Corominas Castiñeira
Ambientòloga

Sandra Núñez Malavé
Arquitecta

Joaquim Sabaté Bel
Dr. arquitecte i economista

Alberto Zaragoza i Talamantes
Arquitecte

L’alternativa 02 amb un potencial de 173 
habitatges es troba entre la projecció 
demogràfica mitja (144 habitatges) i 
l’alta (524 habitatges), per tant tot tenint 
en compte que pot donar-se la situació 
que alguns propietaris no estiguessin 
interessats en el procés urbanitzador, 
mantenint els usos ramaders i/o agrícoles 
actuals, pot donar-se la situació que 
l’alternativa 02 fos insuficient. 
D’altra banda, amb l’alternativa 01 
s’arriba a un potencial de 474 habitatges, 
entre la projecció demogràfica mitja 
i l’alta. Paga la pena fer esment de la 
importància d’un projecte de ciutat 
i territori per a Folgueroles, si s’ha de 
créixer  s’hauria de fer a partir un projecte 
i l’alternativa 01 planteja el Rigat o torrent 

de Folgueroles com a eix estructurador 
de la vil·la, on figures com l’àmbit AC 
01, tant a l’alternativa 01 com a la 02, 
recupera, integra i protegeix el Rigat. 
Amb la figura AT 02 es connecta el Rigat 
amb un espai lliure de referència per al 
polígon industrial construït de Folgueroles, 
es considera encertada la ubicació 
d’aquest espai lliure, com a espai de 
referència i com a buffer entre l’activitat 
industrial i la residencial. 
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1. La plana de Vic. Conques  hidrogràfiques

(A3)

Elaboració pròpia a partir del MDT25 del CNIG

Fonts:

1:100.000
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Ajuntament de 

Folgueroles

0 2 41 km

Camins d'aigua

Terme municipal de Folgueroles

Conca del Ter, entre el Gurri i el pantà de Sau

Conca de l'Alt Ter

Conca del Gurri



440000

440000

442500

442500

445000

445000

447500

447500

46
42

50
0

46
42

50
0

46
45

00
0

46
45

00
0

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
de Folgueroles. Avanç

Estiu 2019

2. Les conques hidrogràfiques a Folgueroles

(A3)

Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 

Fonts:

1:25.000

Document Inicial Estratègic
Ajuntament de 

Folgueroles
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Conca hidrogràfica del torrent de Folgueroles
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Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4a. CREAF
Base: Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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3. Hipsometria

(A3)

Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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4. Pendents

(A3)

Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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05. Unitats geològiques

(A3)
Ma p a  geo lògic de Ca ta lun ya  a  esca la  1:50.000 de l’ICGC
Fo n ts:

1:25.000

Document Inicial Estratègic
Ajun ta men t de 
Fo lguero les

0 0,5 10,25 km

Terme mun icip a l de Fo lguero les
Unitats geològiques
PEcgr Co n glo mera ts i greso s vermells. Fo rma ció Ro mega ts. Lutecià in ferio r.
PEcn Ca lcàries a mb n ummulits i ca lcàries greso ses. Lutecià in ferio r.
PEgg Micro co n glo mera ts i greso s de co mp o sició a rcòsica . Fo rma ció Greso s de Fo lguero les. Ba rto n ià in ferio r.
PEgmb Greso s n o dulo so s a mb restes vegeta ls. Lutecià mitjà-sup erio r.
PEm Ma rgues bla ves fo ssilíferes a mb limo lites vermelles. Ba rto n ià.
PEmb Ma rgues i a rgiles bla ves. Fo rma ció Ma rgues de Ba n yo les. Lutecià.
PEmgg Ma rgues so rren ques. Ba rto n ià in ferio r.
Qac Dip òsits a l·luvia ls-co l·luvia ls. Gra ves a mb ma triu so rren ca  i a rgilo sa . Ho lo cè.

Qt0-1 Llit a ctua l, p la n a  d'in un da ció o rdin ària  i terra ssa  mé s ba ixa  (0-2 m). Ho lo cè recen t.
T_Qt2-3 Terra ssa  del Ter i a fluen ts. Es tro ba  en tre 3 i 10 m so bre el n ivell del riu. Plisto cè termin a l.
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06. Classificació segons litologia i edat

(A3)
Map a g eològ ic de Cataluny a a escala 1:50.000 de l’ICGC
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07. Cobertes del sòl 1990

(A3)

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4a. CREAF
Base: Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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08. Cobertes del sòl 1956

(A3)

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 1956. CREAF
Base: Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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09. Mapa de cultius

(A3)

Declaració única agrària (DUN 2018), Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
Base: Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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1:25.000

Document Inicial Estratègic
Ajuntament de 

Folgueroles

0 0,5 10,25 km

Altres productes

Cereals

Farratgeres

Guaret

Hortícoles

Lleguminoses

Oleaginoses

Proteaginoses

Mapa de cultius



82c

82c

42n41k82c

82c

42n
34n

41k

86c 45e
44d 41k34n

82c
41k

81a

42n

81a

41k 41k

41k
32aa

42n

86a
81a

42n
45e

41k

41k86a

41k

61f
45e

83g

41m

34n

45e

45e

42n
34n 34n

42n86a

45e
45e

34n

86a

24a 82c
45g

81a

45e

82c
86b86b

83g 45e
42n

62b41k

83g

34n
86a

86a

42n

82c
81a 81a

86a

35g 62b

62b81a

83g
86b

41k

45e

86a42n

42n

43d

45e

34n86a
81a

81a
41k

82c
83g

45e

81a

41m

82c

86a

45g
82c

42y34n 34n
43d

41m
34n

43d
42n

31p 81a
34h

86a

34n81a

83g

83g

86a

45e

45e

86b
41k

42n

42n

62b
42p

42n

42n

34n 43d 42n

41k
45e86a 42aa

86a
42y82b

62b32t

44d
34g41k

62b

83g
43d82c

82c34n
41m

42n34h 45e

42p

34n
41m 45e42n

83g

82c
42n

41k 45e43d

42y

42y

42y

42y

82c

34n 85a 81a 32t

81a
34h

31ab
42p

43d

62c

34n
83g

62c

41k

86a

83g
42n

45e

42n

42y
86c

41k

42aj
81a61f34n

83g

34n

86b

34n

45g
86b

34n

61f
43d

43d

41k
41k

82c

82c

82c 42n
41m

81a

43d
42n

42n41m34n 42y45g
41k

41k
61f86a 81a83g 42p86b 43d 41m86b 41k

440000

440000

442500

442500

445000

445000

447500

447500

46
42

50
0

46
42

50
0

46
45

00
0

46
45

00
0

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
de Folgueroles. Avanç

Estiu 2019

10. Hàbitats 2013

(A3)

SITxell. Diputació de Barcelona
Base: Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC 
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11. Hàbitats d'interès comunitari

(A3)

Mapes d’h àbitats d’interès com unitari de Catalunya (CHIC50).  
Medi Am bient, Generalitat de Catalunya.
Base: Elaboració pròpia a partir del vol LIDAR  de l'ICGC 
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12. Sistema d'espais oberts del PTPCC

(A3)

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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13. Xarxa Natura 2000 i Pla d'Espais
d'Interès Natural de Catalunya (PEIN)

(A3)

sig.gencat.cat/visors/sima.html
Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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14. Hidrologia superficial

(A3)

Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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! Elements d'interès vinculats amb l'aigua

Elements d'interès vinculats amb l'aigua, a partir de la informació extreta de la web
de www.folgueroles.com

0. Gorg de Llitons
1. Font les Basetes
2. Font del Cargol
3. Font de l'Ocell
4. Font del Masdencoll
5. Font del Boix
6. Font de les Deus
7. Font Trobada
8. Font del Molí
9. Font dels Pecats
10. Font de cal Guarda
11. Font del Glaç
12. Font dels Quatre Brocs
13. Font de la Sala
14. Font del Boix de la Sala
15. Font dels Pescadors

16. Font plaça Roviretes
17. Font plaça cal Rei
18. Font escoles velles
19. Font del Puig
20. Font de la Ricardera
21. Font del Rector
22. Font carrer Ricardera
23. Font d'en Cinto
24. Font de la Damunt
25. Font pla de la Damunt
26. Font de la Noguera
27. Font de l'Amat
28. Font de l'Ariet
29. Font de Puigsec
30. Font de Sant Jordi
31. Font de can Tona

32. Font del Desmai
33. Font de la Burra
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15. Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic

(A3)

Naturalesa d els aqüífers. Mapa d 'à rees hid rogeològiques 
d e Catalunya (ICGC)
Lím its m unicipals. A partir d e l'ATLM d e l'ICGC
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16. Formacions hidrogeològiques

(A3)

Naturalesa dels aqüífers. Mapa d'àrees hidrogeològiques 
de Catalunya (ICGC)
Límits municipals. A partir de l'ATLM de l'ICGC

Fonts:

1:100.000

Document Inicial Estratègic
Ajuntament de 

Folgueroles

0 2 41 km

Terme municipal de Folgueroles

Àrees hidrogeològiques

Formacions hidrogeològiques
A00
A10... . . .. .. ..

.
. .. . ..... .. . .. .

B30
C20
C60

/ / / // / / / D10A

. . . .

. . . . E10B.. .... ...
E20
F20A
G20

+ + + H00

B30 Formacions de conglomerats i gresos massius

C20
E20
F20A

Formacions de calcàries i dolomies massives

Formacions de conglomerats, gresos i margues

Formacions de margues i evaporites



!

!

!!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!!!!!

!

!

!!
!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

442500

442500

443000

443000

443500

443500

444000

444000

46
43

00
0

46
43

00
0

46
43

50
0

46
43

50
0

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
de Folgueroles. Avanç

Estiu 2019

17. Qualificació energètica habitatges

(A3)

Institut Catal'a d'Energia. Data de la consulta: Juny de 2019
Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG i cadastre

Fonts:
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18. Mapa de protecció envers la
contaminació lumínica de Catalunya

(A3)

Mapa de protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya
del Departament de Territori i Sostenibilitat
Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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19. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal

(A3)

Mapa de perill bàsic d'incendi forestal. Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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20. Inundabilitat

(A3)

Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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21. Riscos tecnològics. Risc per transport viari de 
mercaderies perilloses

(A3)

Base: Ortofoto de màxima actualitat del PNOA - CNIG
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Mapa de Protecció Civil de Catalunya.
TRANSCAT. Pla Especial d'emergències per accidents en el
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a
Catalunya
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22. Unitats de Paisatge

(A3)

Elaboració pròpia a partir de les Unitats de Paisatge 
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24. Exposició visual miradors 
Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals

(A3)

Miradors de les Unitats de Paisatge de la Plana de Vic i Les Guilleries.
Exposició visual elaboraicó pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC
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25. Exposició visual miradors 
Sant Marc i Sant Jordi de Puigsesllosses

(A3)
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26. Exposició visual N141d

(A3)

Exposició visual elaboració pròpia a partir del vol LIDAR de l'ICGC
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27. Sensibilitat ambiental. Medi físic
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32. Sensibilitat ambiental. Global. 
Aptitud per acollir nous creixements
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33. Mapa d’aptitu d per acollir nou s 
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