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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1.  L’ENCÀRREC I L’EQUIP REDACTOR 
 

La Revisió del Pla general d’Ordenació Urbana de Sant Julià de Vilatorta, esdevé, amb la nova 
llei d’Urbanisme de Catalunya, en un Pla d’Ordenació Urbanística. Aquest encàrrec ha estat 
realitzat per l’Ajuntament al despatx “H.M. TALLER D’ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S.L.” 
que porta a terme la tasca amb un equip format pels arquitectes Melcior Manubens i Hom i en 
Jaume Hernández Martínez. 

 

Col·laboren en la Redacció: 

 

ARDA, estudi ambiental  

Marc Manubens i Mayans, arquitecte tècnic 

Albert Plana Domènech, arquitecte tècnic 

Isaac Manubens i Mayans, Ciències Ambientals 

Jaume Casals Esojo, delineant 

David Mercader Vallbona, delineant 

Ivanca García Estévez, delineant 

Elisabet Ferre Tarter, administrativa 

 

L’equip vol agrair la col·laboració al Consistori, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, a entitats públiques, associacions de veïns, professionals i ciutadans, que amb les 
seves aportacions i suggeriments ens han ajudat a enriquir la proposta del nou planejament. 
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1.2.  DOCUMENTACIÓ I PLÀNOLS 
 

El Pla d'Ordenació es presenta en un conjunt de documents escrits i gràfics que consta dels 
següents Documents: 

 I  MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

 Memòria descriptiva  i justificativa  

 Memòria Social 

 Model escollit per Sant Julià de Vilatorta 

 Estudi de la viabilitat, espais públics, recursos energètics i sostenibilitat 

 II NORMES URBANÍSTIQUES 

 III PLÀNOLS 

 Plànols informatius 

o Topografia  

o Geologia  

o Infraestructures existents 

o Xarxa de clavegueram, aigua potable , BT-AT, gas, Telecomunicacions 

 Plànols de criteris 

o Identificadors de paisatge 

 Plànols normatius 

o Estructura del sòl urbà i urbanitzable 

o Estructura del sòl no urbanitzable 

o Àmbits d’actuació en sòl urbà i urbanitzable 

o Equipaments i espais lliures 

o Sistema Viari de comunicacions 

o Xarxa de clavegueram, aigua potable, BT-AT, gas i telecomunicacions 

 IV  CATÀLEG 

o Béns i recorreguts a protegir en sòl urbà 

o Patrimoni rural i paisatge en sòl no urbanitzable 

 V  AVALUACIÓ  MEDIAMBIENTAL 

 VI  AGENDA,  AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS 
A DESENVOLUPAR INFORME DE SOSTENIBILITAT 

 VII PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 VIII ANNEX AL TEXT REFÓS 

 

  



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

º1.INTRODUCCIÓ 

 
 Pàg. 7 
 

1.3.  LES ETAPES  D’ELABORACIÓ  I  LA GESTIÓ 

 

1.3.1. Conveniència del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal 

 
L’Ajuntament de Sant julià de Vilatorta, esgotat el model urbà i els àmbits previstos per al 
creixement, va acordar el febrer del 2005, la conveniència de la Revisió de Pla General 
d’Ordenació pels següents motius bàsics :  

La necessitat d’una nova planificació del creixement tant per a sòl industrial com per a 
residencial, esgotat el model del planejament general vigent fins a la data. 

L’excessiu temps que ha transcorregut des de l’aprovació definitiva del planejament 
actual, que ha esgotat el termini fixat per la llei, i el model de creixement previst en el seu 
moment. 

Aquesta primera revisió ha derivat en el Pla d’Ordenació Urbana, per imposició de la nova llei, 
que va entrar en vigor amb els treballs de revisió ja iniciats. La necessitat d’aquest canvi es deu 
a: 

a.   En primer lloc, l’adequació a la nova llei, a tenor del que preveuen les Disposicions 
Transitòries del text refós de la  Llei d’Urbanisme, decret 1/2005, de 26 de juliol. 

b.  En segon lloc, la necessitat de canviar l’esperit que té l’antic planejament general, 
que està encaminat a ordenar bàsicament el sòl urbà, deixant com a residual el no 
urbanitzable. En aquest nou Pla, el que intentem que prevalgui serà el sòl no urbà, 
com a suport de l’activitat humana que s’ha de desenvolupar en l’urbà. El Pla vol 
potenciar  el territori com a contenidor del nucli habitat i gestar els mecanismes 
adients per tal que sigui possible. 

 

1.3.2. L’Avanç de la Revisió 

 
A partir de l’acord de l’Ajuntament de tirar endavant la Revisió del Pla general, els tècnics 
varem desenvolupar l’Avanç del Pla General, Objectius i Propostes. 
 
Aquest Avanç es va centrar a determinar bàsicament dos paràmetres fonamentals. Per un 
costat, fixar les àrees de creixement del nucli urbà assenyalant les superfícies de sòl 
urbanitzable i, per l’altre, la xarxa principal de vialitat i accessos al municipi, fixant els objectius i 
les actuacions a portar a terme per a la seva implantació. 
  
Aquest dos esquemes varen ser completats amb un altre que identificava l’ús residencial o 
industrial que havia de tenir cada una de les zones previstes per al creixement, així com la 
previsió de zones verdes i/o equipament dintre d’aquestes bosses de sòl urbanitzable. 
 
Es va fer també una transposició de la zona de sòl no urbanitzable afectada pel PEIN i l’àmbit 
del Pla especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural, Guilleries-Savassona (PEMPEN). 
 
L’avanç va ser aprovat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta el març del 2005 i s’acordà la 
seva publicació per tal de donar-lo a conèixer a la població i encetar així el Programa de 
Participació Ciutadana.  
 

1.3.3. El Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Sant Julià de Vilatorta 

El Pla d’Ordenació té com a punt de partida l’Avanç aprovat, i pretén portar a terme dos 
objectius bàsics, que son  :  
 

a. El primer, és la concreció dels límits del sòl urbà i urbanitzable, límit que ha de fixar 
la frontera entre l’activitat residencial i industrial i el sòl no urbanitzable. Aquesta 
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primera fase ha de definir les normatives urbanístiques, la disciplina, els sectors de 
creixement i els plans d’ordenació del sòl urbà no consolidat i del sòl urbanitzable 
delimitat i no delimitat.  
 
L’actuació ha d’adequar les figures de planejament encara sense desenvolupar a les 
noves necessitats urbanístiques, canviar la classe de sòl als àmbits ja 
desenvolupats, coordinar els paràmetres urbanístics de les tipologies del sòl urbà i 
redefinir la vialitat i els sistemes. 

 
b. El segon, és definir l’entorn d’aquest límit urbanitzat; acotar les actuacions que es 

puguin portar a terme al sòl no urbanitzable; identificar les seves característiques i 
morfologia i protegir els usos que si han portat tradicionalment i delimitar els que 
volem que si puguin realitzar en el futur. 

 

1.3.4. El Programa de Participació Ciutadana. 

 
Des del procés de redacció de la revisió del planejament general, que ha portat a elaborar 
aquest Pla d’Ordenació Urbanística que ara ens ocupa, s’ha seguit un procediment participatiu, 
tant pel que fa a les entitats ciutadanes com per a tots els veïns. 
 
El punt 3a de l’article 59 del decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 2/2002 de 14 de març,  i l’art.4.1 del Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme 2/2002, 
obliguen a que la memòria de POUM integri el programa de participació ciutadana que 
l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del  pla, per garantir 
l’efectivitat dels drets reconeguts en l’article 8 de l’esmentat text refós 
 
Aquells articles, el 59.3a i 8 del decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
2/2002, tenen el seu desplegament reglamentari a través de l’article 4 del recentment aprovat 
Reglament Parcial de la Llei, que en el seu punt 1 assenyala que per facilitar la participació en tot 
procés de formulació del POUM, l’òrgan competent, en aquest cas l’Ajuntament de les Sant Julià 
de Vilatorta, simultàniament amb l’acord mitjançant el qual es decideixi l’inici dels treballs de 
formació del POUM, ha d’aprovar el Programa de Participació Ciutadana (PPC).  
 
En el nou marc i atenent al que fixa la Llei,  s’ha portat a terme un procediment participatiu, tant 
pel que fa a les entitats ciutadanes com per tots els veïns. 
 
Efectivament, el procés fins al moment present ha estat : 
 
1. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana (PPC) 
 
2. S’ha creat un anagrama que identifica les actuacions de comunicació i de participació del 

POUM. 
 
3. L’Ajuntament va elaborar un fulletó informatiu que explicava de forma genèrica el POUM i el 

planejament vigent: Definició, expectatives i intencions i la descripció de les estructures i 
mecanismes de participació en el POUM. 

 
4. Es va crear un espai físic a les dependències municipals, com a punt de referència dels 

ciutadans per a recaptar informació sobre el nou planejament. Aquesta Oficina va ser atesa 
per administratius del mateix ajuntament i pels tècnics redactors del nou planejament. 

 
5. Es va constituir la Comissió de Seguiment del POUM, configurada com un organisme de 

seguiment dels treballs de redacció, i com a continuació de les tasques realitzades.  
 

6. La Comissió esta formada per: 
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• L’alcalde del consistori, que actuarà com a president de la comissió. 
• El Regidor d’Urbanisme. 
• Un representant de cada grup municipal. 
• El tècnic municipal d’urbanisme. 
• Els tècnics redactors del POUM. 
• La secretària de la Corporació, que actuarà com a secretària de la Comissió. 
 

El president de la comissió, a iniciativa pròpia, o bé a instàncies d’altres membres, podrà 
convidar assistir a les reunions a les persones que cregui d’interès. 
 
L’actuació del tècnic redactor del POUM serà de caràcter consultiu i informatiu i en cap cas 
decisòria, excepció feta d’aquells temes que puguin afectar a consideracions exclusivament 
tècniques. 
 
La comissió farà reunions periòdiques, que permetran fer el seguiment del procés de 
redacció dels documents necessaris.  

 
7. L’Ajuntament va difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM, com per exemple a 

la revista municipal, altres mitjans de comunicació i el tríptic editat que es va bustiar casa per 
casa.  

 
8. Es varen realitzar els treballs previs, consistents en digitalitzar sobre una base topogràfica 

del nucli urbà a escala 1/1000, i del terme municipal a 1/5000, de l’ Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Sobre aquesta base s’ha afegit també totes les modificacions puntuals i figures 
de planejament sectorial aprovades en el temps de vigència de les N.N.S.S. de 1983. 

 
9. Amb aquesta documentació es va el.laborar una primera proposta general del creixement, 

així com del nou disseny dels àmbits de sòl urbà no consolidat, provinents de les antigues 
Normes Subsidiàries, o de noves propostes. Aquesta nova proposta s’ha presentat i 
aprovat per l’Ajuntament com l’Avanç del planejament. 

 
10. Es va trametre a tots els habitatges per tal de que s’informessin de l’inici dels treballs de 

revisió, un tríptic informatiu, a on es marcaven els principals trets del creixement, establint 
com a eina de participació, unes reunions amb els tècnics redactors, concertades 
telefònicament amb les oficines de l’Ajuntament, redactant una fitxa per cada veí, amb un 
comentari sobre la qüestió plantejada.  

 
11. Aquestes fitxes formen part de la documentació del Pla d’Ordenació. Es varen atendre  247 

veïns, durant un període de 2 mesos. 
 

Al final del període d’exposició es varen presentar 23 suggeriments per escrit. Es varen recollir 
els suggeriments i propostes, a través del Registre General de l’Ajuntament.  
 

12. Es va realitzar un acte públic al Saló Catalunya a on els tècnics redactors varen exposar les 
propostes nascudes de l’avanç i els suggeriments, exposant els trets més significatius del nou 
model del municipi, del creixement i i de les figures de planejament previstes en el planejament 
anterior i ara requalificades de sòl no urbanitzable.  

 
A partir de les consideracions que estableix l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
es va aprovar i posar a exposició pública, per un període de 45 dies l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental, i l’Avanç de planejament. 

 
Amb la documentació prèvia, les directrius apuntades per l’equip de govern, els suggeriments 
dels Veïns i col·lectius i a l’empara de la nova Llei d’Urbanisme de Catalunya, es va realitzar la 
proposta del Pla d’Ordenació, presentat a l’Ajuntament per la seva aprovació inicial. 

 
A partir de l’Aprovació Inicial, s’han de seguir els passos següents : 
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a. Després de la seva  aprovació inicial, el projecte s’ha exposat al públic. Els edictes 
de convocatòria de la informació pública es varen enviar a publicar en el termini de 
deu dies de l’acord d’aprovació. A més, aquest acord es va donar a conèixer amb 
la màxima difusió possible als veïns del municipi, per tal de garantir la màxima 
participació.  
 

b. Simultàniament, es va concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels 
quals, confini amb el municipi de Sant julià de Vilatorta. 

 
c. Es varen demanar, al mateix moment, informes a les administracions amb 

competències sobre el tema. Específicament a : 
 

  Departament de Medi Ambient 
  Direcció general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
  Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona 
  Agència Catalana de l’aigua 
  DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca). 
  Departament de Comerç  
  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
  Direcció general del Paisatge 
  Direcció general d’Energia i Mines 
  Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
  Agència de Residus de Catalunya 
 

I, com a companyies de serveis i comunicacions, a : 
 

    FECSA-ENDESA 
Telefònica 
Sorea  
Gas Repsol 
 

d. De cara a facilitar la redacció de les al·legacions,i per explicar les propostes del 
planejament, es varen concertar visites dels veïns interessats que varen ser 
atesos a les Oficines Municipals. 

 
e. En el període d’exposició pública es varen recollir 207 al·legacions, que 

corresponen, 134 a una mateixa fulla d’al·legació, amb contingut generalista, 
signada per diferents veïns i la resta (68) corresponen a  qüestions personals 
dels al.legants i sengles al·legacions dels dos grups polítics que no formen part 
de l’equip de govern, una altre al Grup de Defensa del Ter, una del Col·legi 
Oficial d’Enginyers i una última de FECSA-ENDESA. 

 
f. Durant els mesos de febrer i març les al·legacions han  estat informades pels 

tècnics redactors. L’informe s’ha lliurat a l’ajuntament, i les al·legacions 
estimades s’han incorporat al text d’aquest document. 

 
g. S’ha incorporat també al cos d’aquest document les consideracions apuntades 

en els diferents informes tècnics de les administracions i companyies de 
serveis. 

 
S’adjunta a aquesta memòria el programa de participació ciutadana, aprovat per l’ajuntament i 
desplegat al llarg del procés de gestió del POUM. 
 
S’adjunta en forma d’annex el llistat de les al·legacions i la proposta tècnica referents a 
cadascuna d’elles. S’adjunta també el llistat dels informes tècnics de les administracions. 
Concretament : 
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27 / 10 / 2008, registre 1385    MINISTERIO DE INDÚSTRIA COMERCIO Y TURISMO 
Emeten informe sobre les xarxes de telecomunicacions, 
puntualitzant alguns condicionants. No especifica si es 
favorable o no.  

 
28 / 10 / 2008, registre 1399 :  SECRETARIA PER LA MOBILITAT 
28 / 08 / 2009  registre 1136 

Informe favorable. 
  

07 / 11 / 2008, registre1447 : DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ                             
D’INCENDIS I SALVAMENTS. 

 Informe favorable amb tres condicionants, i tres 
disposicions legals que s’han d’incorporar.  

 
9 / 12 / 2008, registre 1798 :SERVEI VIES LOCALS-DIPUTACIÓ BARCELONA 

Informe favorable amb condicionants 
 

 10 / 11 / 2008, registre 1448 : FECSA - ENDESA .-  
Presenta en forma d’al·legació, la demanda de que el 
POUM aporti plànols de la xarxa elèctrica centrals i 
transformadors.  
 

17 / 11 / 2008, registre 1670 : ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA 
No emeten informe fins a no haver resolt la modificació 
puntual del PEPMEN, en tràmit simultani. 

 
23 / 03 / 2009, registre 405 :  ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA 

Informe favorable amb condicionants 
  
20 / 11 / 2008, registre 1703 : DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 

Informe favorable sense condicionants 
 
27 / 11 / 2008, registre 1735 : CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT 

Informe favorable  
 
21 / 11 / 2008, registre 1736 : DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Informe favorable sense condicionants 
  

24 / 11/ 2008, registre 1719 :  SOREA.- 
Demana que s’esmenin unes dades que consten al Pla 
Director de l’aigua potable. 

 
27 / 11 / 2008, registre 1736 : DEPART. D’INNOVACIÓ UNIVERSITATS I EMPRESA 

Favorable amb dues consideracions sobre el tamany dels 
establiments comercials  i corregir una dada del PTSEC. 

 
10/02/ 2009, registre 173   :  DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL 

Informe Favorable, sense condicionants.  
 

17 / 02 / 2009, registre 204  :  DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES 
Informe amb una sèrie de condicionants, sense 
manifestar si es favorable o no.  
 

18 / 02 / 2009, registre 210 :  DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE L’HABITATGE 
Informe Favorable, amb condicionants, referents a la 
memòria social, reserva d’habitatges de protecció oficial, i 
modificacions a les normes urbanístiques. 
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25 / 02 / 2009, registre 20  :  DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE 

Informe favorable sense condicionants 
 
29 / 04 / 2009, registre 570 :   AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 

Informe favorable sense condicionants 
 
6 / 05 / 2009, registre 605 :    AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 

Estableix una sèrie de modificacions obligatòries 
 

5 / 07 / 2009, registre ---   :   DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

         Primer informe desfavorable  
 

20 / 07 / 2009, registre --- :    MEDI AMBIENT 
         Informe favorable amb condicionants 
 
28 / 09 / 2009, registre --- :    AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

 No aclareix si es favorable o no i fixa una sèrie de 
condicionants   

    
21/12/2010 DEPARTAMENT DE MEDIAMBIENT I HABITATGE 

Sol.licitat novembre 2009. 
 
04/01/2010 DEPARTAMENRT DE CULTURA I MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 
               Sol.licitat el 25 / 09 / 2009. 

    
10/05/2010 DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES 
 Demana esmenes 
 
12/05/2010 DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT TERRRESTRE 
 Demana esmenes 
 
13/05/2010 PROGRAMA DE PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 Demana justificacions 
 
14/05/2010 DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME  
 Informe tècnic annex a la resolució de l’aprovació 

definitiva 
 
18/05/2010 DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME  
 Informe tècnic a l’aprovació definitiva 
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2. EL TERRITORI 
 
2.1. L’ESTRUCTURA TERRITORIAL. I . Els elements naturals 

 

2.1.1. Situació i relleu 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta està situat a la part oriental de la Comarca  d’Osona.  El 
municipi te com a veïns, al nord Folgueroles, a l’est Sant Sadurní d’Osormort i Viladrau, al sud 
Viladrau i Taradell  i a l’oest Taradell, Santa Eugènia de Berga i Calldetenes. 
 
Te una superfície de 16.065.429 m2 (16,065 km2, o el que és el mateix, 1.606,54 ha), fruit de que 
a les 1.636,54 ha, del terme municipal antic, es va refer els seus límits entre Calldetenes, que li va 
aportar els terrenys de la font d’en Titus i de la Font d’en Pep, (unes 27 ha, 73 a, i 38 ca), i va cedir 
a Taradell una superfície de 57 hectàrees, 73 a, 72 ca. Aquesta superfície final es reparteix en una 
única vessant, que va des de llevant, sobre els turons de les Guilleries, amb el Santuari de 
Puiglagulla com a fita que marca l’alçada de les muntanyes, i baixant en direcció a la plana de Vic, 
des de Vilalleons (nucli urbà separat del principal), fins a l’Eix Transversal i el nucli urbà principal, 
fins a Folgueroles. La zona que es pot considerar que forma part de la Plana ocupa 
aproximadament la meitat de la superfície del terme municipal, i es a on es centra pràcticament 
tota la població, ja sigui en els nuclis urbans (Sant Julià i Vilalleons), o en les masies, que es situen 
pràcticament totes en aquesta zona de conreu. La resta del terme,  mes proper a les Guilleries i 
amb una orografia mes abrupta amb pendents superiors al 20% i propera a la cota de 800 m., està 
ocupada principalment per boscos i torrenteres. Es d’assenyalar en aquesta zona boscosa, el 
Santuari de Puiglagulla, situada al sud, el coll de Romagats, en el canvi de terme municipal, sobre 
la carretera de Viladrau, a llevant, i el monestir de Sant Llorenç al costat nord del terme  municipal, 
sobre la mateixa serralada.  
 
El municipi no esta assentat a la vora de cap riu, el seu enclavament rural original va estar lligat de 
ben segur a la qualitat del sòl per a l’agricultura. Esta travessat per diferents  torrents i rieres, molts 
d’ells de règim estacional. 
 

El terme municipal té una forma allargada més ample per ponent, orientada a cavall de dues 
unitats geogràfiques: 
 
 La del sector oest, que pertany a la Plana de Vic, considerablement terrassada i de 

pendents suaus, amb una alçada d’uns 500 metres respecte al mar,  amb paisatge típic de 
la plana. Aquesta esplana es troba travessada pel curs dels torrents i rieres, que han 
modelat molt poc el territori, erosionant la superfície de la capa de terra vegetal, aflorant 
les margues que conformen les capes més profundes a la superfície originant els típics 
turons i margeres. Bàsicament aquesta zona és la que està ocupada per les masies, les 
activitats de conreu i les granges. 
 

 El sector de llevant, és un sector que gira cap a les Guilleries, es pot considerar de mitja 
muntanya, amb boscos i carenes, que formen part de l’escarpament que limita la Plana de 
Vic amb les Guilleries. Les valls dels torrents d’aquest sector són verticals i tallats i han 
erosionat directament la roca del substrat, formant un paisatge diferenciat de la resta del 
municipi, més pla i típic de subcomarca de la Plana de Vic. 

 
Just a cavall entre les dues zones, al nord, s’hi troba el nucli urbà, escampant l’activitat humana 
cap a un i altre sector, amb la carretera que uneix els dos nuclis de població, que 
simbòlicament actua com a línia divisòria entre el conreu de la plana i la massa forestal de la 
muntanya. 
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2.1.2.  El subsòl 

 
Geològicament, el terme municipal s’emmarca, pel costat català, a la Depressió de l’Ebre. El 
subsòl del terme municipal està constituït per roques sedimentàries corresponents al període 
Eocè. Tots els materials del substrats estan oscil·lant en direcció nord-oest. És per això que les 
roques més antigues es troben situades a l’est del municipi. Aquestes roques més velles són 
els conglomerats i gresos de les Guilleries, de color vermellós, que té un promig de  200 metres 
de gruix, amb restes fòssils corresponents a mol·luscs.  
 
Per sobre aquests conglomerats i calcàries, hi afloren les margues blaves de la plana, que 
conformen el sector de ponent del terme municipal, d’aspecte sorrenc molt afectables per 
l’aigua. Són plenes de fòssils marins. Per sobre de les margues, s’hi troben jaciments del 
quaternari en forma de dipòsits fluvials de còdols de riu i sorres. Sobre aquest substrat més 
superficial, s’hi assenten els camps de conreu. 
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2.1.3.  El clima 

La seva situació entre la plana i Les Guilleries, marca dues zones climàtiques diferenciades, tot 
i que, en ser un territori petit no s’hi poden trobar grans contrastos, sinó més aviat una barreja 
de les dues tipologies, la continental de la plana, i el clima de mitja muntanya de Les Guilleries, 
dominant una o l’altra segons es doni el cas.  
 
Pel que fa a les temperatures, es pot destacar que les màximes, a l’estiu, són lleugerament 
més altes que a molts punts de la comarca, segurament perquè la part baixa del municipi és la 
zona més enclotada de la plana i, l’efecte d’olla de les muntanyes de l’entorn, afecten més la 
fondalada.  
 
Aquest fet, juntament amb la situació del municipi situat a mitja muntanya, amb muntanyes més 
altes al costat del Montseny, fa que el poble tingui unes mitjanes relativament suaus, sense 
arribar a ser mai les més baixes de la comarca. 
 
La inversió tèrmica, igual que a tota la Plana de Vic, té una importància significativa 
(especialment al hivern) que crea un microclima, amb acumulació d’aire fred al fons de la plana 
i, per tant, amb aparició d’una forta humitat i boira. Aquest fenomen és més important, 
lògicament, a la zona de ponent del terme municipal. No afecta el vent. 
 
Les característiques climàtiques són (entre l’any 1991 i 2000) : 
  

Promig de dies de boira per any  54 
 Promig de dies de pluja per any  50 
 Quantitat de pluja   700-800 litres /any 
 Temperatures màximes   30 a 32º (juliol i agost) 
 Temperatures mínimes   0 a –5 º (novembre-gener) 
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2.1.4.  Les aigües 

 
Sant Julià de Vilatorta forma part de la regió hidrològica del Pirineu Oriental dins la conca del riu 
Ter. Les aigües de pluja es recullen en diferents torrents i rieres que vessen als rius Gurri. Són 
torrents i rieres de petit cabdal, de règim estacional i tenen un recorregut d’est a oest. 
 
Es marquen tres petites conques fluvials, de tres cursos d’aigua, tot i que tot el seu recorregut 
no està comprés en la seva totalitat dintre del terme de Sant Julià de Vilatorta. Aquests son, la 
principal és la que forma la riera de Sant Julià, que porta les aigües des de la carena de les 
Bruixes, fins al nucli urbà, i d’aquest cap al terme veí de Calldetenes, a la riera de Sant Martí. 
Els altres dos cursos d’aigua, gairebé paral·lels, recullen les aigües a la vall que forma la 
carena a l’entorn del santuari de Puiglagulla, i son el torrent de Vilalleons i el torrent del 
Llopard, com el seu nom indica son cursos d’aigua de règim estacional, que queden secs molta 
part de l’estiu, quan arriben a la plana sovint queden contaminats per l’activitat agrícola i 
ramadera.  
 
Les aigües subterrànies estan pràcticament totes contaminades per l’afluència dels nitrats 
procedents dels purins de les granges de porcs i l’excés d’adob dels camps de conreu, 
presents al municipi o per la proximitats de les situades als municipis veïns. 
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2.1.5.  La vegetació 
 
El paisatge vegetal del municipi, des del punt de vista biogeogràfic, pertany a la regió 
submediterrània, zona de la regió euro-siberiana que fa la transició cap a la regió mediterrània. 
Per això hi conflueixen elements mediterranis i d’altres de típicament centreeuropeus, 
corresponents als boscos caducifolis secs. 
 
Hi predominen, per tant, espècies que toleren bé els hivern freds i els estius secs, amb plantes 
típicament mediterrànies als solells i plantes pròpies d’Europa a les obagues, afectades en tots 
els casos per la intervenció de l’home, per obrir zones de conreus o per introduir explotacions 
forestals de plantes foranes més rendibles.   
 
Els arbres dominants són les rouredes de roure martinenc, especialment a la zona de la plana 
afectada per la inversió tèrmica. Al mateix temps, també cobreix bona part de la zona de 
muntanya, especialment a les solanes, on apareix barrejat amb les alzines muntanyenques i 
també corona les carenes i els turons. 
 
A la zona plana, a la vora dels torrents d’aigua, hi trobem verns i salzes, relativament solitaris o 
agrupats, però sense formar masses importants. Respecte els conreus, aquests són gairebé 
tots de secà, amb cereals d’hivern (blat, blat de moro naps i farratges), amb els marges ocupats 
per bardissars i fenassars, amb o sense coberta arbòria de roures, oms o acàcies, i alguna 
noguera. Cal destacar, en aquesta zona, algun roure de dimensions importants.  
 
La vegetació de la zona de muntanya, és eminentment forestal, amb les rouredes de roure 
martinenc i boixeres i alzines escampades. A les fondalades dels torrents, hi domina el bosc 
caducifoli humit de salzedes i sargues, avellaners, verns i freixes, amb algun grèvol escampat, 
trèmuls i pollancres. Les pinedes secundàries de pi roig s’han escampat per la floresta de la mà 
de l’home. 
 
La vegetació de la zona de transició, és una barreja dels dos tipus de comunitats vegetals, 
afectades per la mà de l’home. A on han pogut mantenir-se, hi conviuen les rouredes amb 
alguna alzina, oms i acàcies als marges i masses boscoses petites i disseminades, amb la 
vegetació típica de ribera prop dels torrents.  
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2.1.6.  La fauna 
 
La plana i el bosc són els dos paisatges diferenciats i definidors també de la fauna. En la zona 
de la plana, els animals estan adaptats a les zones de conreu i, els boscos aïllats estan 
habitats per mamífers de mida mitjana i petita, com el conill (abans molt abundant i ara en 
franca recessió per les pestes víriques), talps, ratolins de camp, musaranyes, etc. i els seus 
caçadors, com la mostela. Els rèptils més característics d’aquestes zones obertes són el 
llangardaix ocel·lat i la serp verda. Pel que fa als ocells, la guatlla (que nia als camps), el 
cruixidell, el bitxac i el mussol son els més comuns. A la tardor, els fringíl·lids aprofiten les 
llavors dels camps per alimentar-se. Els pardals, així com l’estornell (cada cop més abundant), 
estan a la vora de totes les masies i granges, especialment en les èpoques fredes. 
 
Els torrents estan ocupats, si el cabdal és permanent tot l’any, pel barb de muntanya i per 
nombroses amfibis, com el gripau comú, la granota verda i la reineta. Aquests animalons 
habiten, també, les basses de les masies. 
 
Les zones boscoses, molt variades pel que fa a les classes d’arbres, són ocupades per petits 
rosegadors, com el ratolí de bosc o la rata cellarda i algun esquirol, ara molt escassos. Aquests 
últims anys, el rei dels mamífers és el porc senglar que, tot i ser escàs, té una població que, si 
bé no és fixa, utilitza el territori en els seus passejos. Els carnívors se centren en el gorja blanca 
i alguna geneta. Dins del bosc, hi trobem rapinyaires com l’astor i l’esparver, més escàs, i petits 
ocells com el pinsà i les mallerengues.   
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2.2.  EL TERRITORI. II . Els elements humans 
 
Els elements humans o antròpics són els que han deixat empremta sobre el territori de l’activitat 
humana. Són, per tant, més recents, i deriven d’aquests últims anys, quan l’empenta de 
construcció de les infraestructures de comunicació i serveis han solcat en totes direccions el 
territori en nom del progrés. Aquesta intervenció humana la diferenciarem en : infraestructures, 
com a elements artificials col·locats sobre el territori; les dades demogràfiques, que permeten 
veure el grau d’antropització del territori; l’explotació de recursos, sobre les activitats 
d’extracció. 
 
El nucli urbà principal, es caracteritza per una dualitat, per un costat, un nucli antic, amb un petit 
eixample que continua la tipologia del nucli antic, al seu entorn, molt dens, i en direcció cap a la 
Plana, una gran superfície de creixement extensiu, en forma de varies urbanitzacions endegades 
per la iniciativa privada, entre aquest nucli i Folgueroles, d’habitatge unifamiliar aïllat, que duplica la 
superfície de sòl ocupat pel nucli d’habitatges entre mitgeres, i que allarguen les xarxes de serveis 
urbans, desestabilitzant la coherència del nucli original. El nucli secundari de Vilalleons es 
caracteritza ser un petit assentament pràcticament rural, a l’entorn d’una església de notable 
interès històric i dues fileres de cases entre mitgeres. Es el punt de partida de molts recorreguts a 
peu per la muntanya. 
 
La vessant de les aigües superficials i subàlvies, va de llevant a ponent i de sud a nord, pel que a 
la part més baixa del municipi s’hi troben les urbanitzacions agreujant la seva recollida i protecció. 
El segon nucli de Vilalleons, s’hi troba al naixement de la vall que marca aquesta vessant. 

 

2.2.1.  Les infraestructures 

Les xarxes de comunicació viària, les elèctriques, les d’abastament d’aigua, les de sanejament i 
dels espais construïts són les infraestructures que més petjada deixen sobre el territori. La 
quantitat i qualitat d’aquestes xarxes constitueixen uns elements de referència per avaluar la 
qualitat de vida dels habitants, el nivell d’impacte que exerceixen sobre l’entorn i el grau de 
sostenibilitat que s’ha d’acabar aconseguint. 
 
Aquests últims anys, Sant Julià de Vilatorta, per la seva situació a les portes de les Guilleries, 
ha estat afectada per les vies de comunicació, amb un impacte important sobre el paisatge, 
però que, al mateix temps, ha millorat la facilitat de desplaçament entre els municipis de l’entorn 
i, conseqüentment la facilitat de la població per accedir sense traves al lloc de treball, al lleure, i 
a l’habitatge, aquest ha estat un dels motius que ha mantingut estable la població sense que hi 
hagi un traspàs poblacional a altres municipis de l’entorn amb més indústria o amb més 
habitatge, ans el contrari, a Sant Julià es detecta una població immigrant considerablement 
estable, que ha aparegut per l’estructura industrials dels municipis propers, i quest poble ha 
servit `per a dormitori. Per altre costat, els nous temps i la preocupació ambiental, per exemple, 
han portat a gestionar més eficientment els residus sòlids i d’aigües brutes del municipi, i a 
construir noves xarxes de sanejament i d’aigua potable. Les necessitats energètiques del propi 
municipi i de les infraestructures generals, a nivell de país, han portat a travessar el territori 
amb noves xarxes aèries i enterrades de línies elèctriques, de gas, etc. 
 
Es dona el cas però que Sant Julià de Vilatorta ha experimentat un creixement poblacional 
diferent dels pobles de l’entorn, com per exemple de Folgueroles, que es d’un tamany 
aproximat i unit per un carrer amb Sant Julià. Mentre aquest si ha experimentat un augment de 
la població més que significatiu, a la vegada que un rejoveniment dels seus habitants, Sant 
Julià només ha experimentat un creixement que podem considerar reduït, i sens dubte, ha estat 
per l’estructura urbana, la manca d’oferta residencial, i el dèficit de polígons residencials, en 
contra de la planificació que Folgueroles va fer ja temps enrere.  
 
Es clar que no cal un creixement per ser com el municipi veí, però a la vista de la tipologia del 
teixit urbà, si que entenem que cal plantejar una correcció al model que s’ha desplegat aquests 
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anys de vigència de l’antic planejament per aconseguir una oferta equilibrada, i retornar com a 
mínim, a uns índex de creixement per un poble que es consideri viu i dinàmic, en lloc d’una 
“urbanització” d’habitatges unifamiliars aïllats en grans parcel·les  
 
INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ  
 
Les infraestructures de comunicació del municipi estan, com hem dit determinades per la 
ubicació del municipi entre la Plana de Vic i Les Guilleries, situació de pas entre Girona i 
Osona, i amb un relleu adequat per a la seva construcció. 
 
La carretera C-25, l’Eix Transversal de Catalunya, que parteix d’un antic projecte del segle XIX, 
però que es va acabar materialitzant el 1997, travessa el terme municipal d’oest a est, no 
massa propera al nucli urbà, ja que creua la zona plana  de masies i conreus. Té 12 metres 
d’amplada i està tancada amb tanques metàl·liques, amb passos elevats pels camins rurals i 
serveis i rotondes d’entrada i sortida. És evident que el seu impacte, tallant el territori i ordenant 
nous camins a un i altre costat de la via ràpida, provoca un fort impacte visual i ambiental sobre 
el paisatge, i a la vegada és el vial que més ha influenciat la vida ciutadana i la seva mobilitat. 
S’accedeix des d’aquest Eix, amb un punt de sortida a l’alçada del terme municipal de 
Calldetenes, a on a través d’un pont sobre l’Eix es pinça l’antiga carretera comarcal, BV-5201, 
que és la que comunica a través del traçat existent amb el nucli urbà. Des d’aquest nucli es 
produeix una bifurcació, a l’alçada del parc de les Set Fons, una carretera secundaria porta a 
Vilalleons i la mateixa  carretera comarcal continua en direcció a Sant Sadurní d’Osormort.  La 
carretera BV-5202 a Vilalleons, que arranca a l’alçada del nucli urbà de Sant Julià mor al nucli 
de Vilalleons, travessant per sobre l’eix Transversal, amb una longitud aproximada de 4 
quilòmetres.  
 
L’antiga carretera comarcal BV-5201, de Vic a Sant Sadurní d’Osormort i Viladrau, passant per 
Calldetenes, queda tallada a l’alçada de l’Eix transversal per la rotonda d’accés a Folgueroles i 
Sant Julià. Aquesta carretera s’enfila cap el Coll de Romagats, per baixar cap a la Fullaca, 
seguint un traçat paral·lel a l’Eix. 
 
Hi ha una carretera local més, que uneix Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles, seguint el 
traçat de l’avinguda de Puig i Cunyer, per davant de l’escola del Roser, fins a la carretera 
nacional a Vilanova de Sau (N-141), a l’entrada de Folgueroles. Aquesta carretera té dintre del 
terme de Sant Julià, la categoria d’una travessa urbana. 
 
Dels camins públics, els més importants són els que surten de Vic i s’escampen per la Plana, 
arribant al terme de Sant Julià com una xarxa estesa per la zona agrícola de Calldetenes i 
Folgueroles.  D’aquests, el més important és el Ral de Sant Julià de Vilatorta.   
 
L’altre xarxa de camins rurals son els que arrenquen des de les carreteres de Vilalleons i de 
Sant Sadurní d’Osormort, i s’enfilen en direcció a les carenes que per llevant limiten el terme 
municipal. Aquests camins recorren la zona forestal al peu de Les Guilleries, des del mateix 
nucli urbà fins a l’alçada de Vilalleons. D’aquests, el més important és el camí que porta al 
Santuari de Puiglagulla.. 
 
XARXA D’ENERGIA ELÈCTRICA. 
 
La xarxa d’energia, en l’actualitat, es per FECSA-ENDESA.  
 
La xarxa de Fecsa, arriba al municipi des de la subestació de Vic, situada a la carretera de 
Roda de Ter, al costat del Gurri. Des d’aquesta subestació parteixen les línies aèries que 
travessen el municipi, amb una potència mitjana de 25 kW., amb gran profusió de pals de fusta 
i formigó que incideixen en gran mesura sobre el paisatge i el medi. La majoria són un  perill 
per a alguns tipus d’aus. Dintre del nucli urbà, progressivament, s’han anat soterrant les línies. 
S’hauran de respectar les servituds de  pas de l’energia elèctrica oficialment establertes en 
l’actualitat. Si cal modificar-les, caldrà assolir un mutu acord entre el peticionari de la 
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modificació  i el titular de la infraestructura elèctrica o atendre les prescripcions  del RD 
1955/00, art. 153 o 154, en cas de manca d’acord. 
 
XARXA DEL GAS. 
 
La xarxa de gas està formada per una distribució local de gas propà, gestionat per l’empresa 
Gritecsa, amb un grup de dipòsits situats a la Font d’en Titus. 
 
XARXA DE TELEFONIA. 
 
La xarxa de telefonia està formada en el sòl no urbanitzable per pals de fusta i cablejat aeri, i, 
en el nucli urbà grapada a les façanes, amb pals de fusta i, en algun tram, enterrada. 
Existeix una manca de cobertura de telefonia mòbil 
 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Actualment el municipi de Sant Julià de Vilatorta, disposa de diferents captacions d’aigua, el 
pou de La Quintana, el pou del Col·legi i el de Les Set Fonts, així com una canonada de 
connexió amb  la xarxa d’aigua potable d’Osona Sud, com a subministrament secundari en cas 
de necessitat extrema. 
 
L’abastament d’aigua potable de la població és gestionada per l’empresa SOREA. La 
companyia subministradora disposa d’un Pla Director de l’Aigua Potable, que es va realitzar el 
setembre del 2008, i que incorpora no solament la cartografia base del POUM, sinó també la 
població existent i les previsions de creixement que el POUM conté. 
 
El pou de la Quintana es troba situat a UTM: X:443.360; Y:4.641.678; Z:485m, des d’aquest pou 
s’impulsa l’aigua mitjançant una canonada DN125 PVC cap els dipòsits del Castell de 280 i 400m 
respectivament de capacitat. 
 
La mina de les Set Fonts es troba situat a UTM: X:443.876; Y:4.641.518; Z:577m, des d’aquest 
pou s’impulsa l’aigua mitjançant una canonada DN80 Fundició Dúctil cap els dipòsits del Castell de 
280 i 400m³ respectivament de capacitat. 
 
El pou del Col·legi es troba situat a UTM: X: 443.568; Y:4.642.154; Z:578m, des d’aquest pou 
s’impulsa l’aigua mitjançant una canonada d’impulsió distribució DN125 PVC primer i després 
DN125 Polietilè cap els dipòsits del Castell de 280 i 400m³ respectivament de capacitat. 
 
Els dipòsits del Castell estan situats a una cota 620msnm i tenen una capacitat de 280 i 400m³ 
respectivament. Aquests dipòsits s’alimenten del pou la Quintana, del pou del Col·legi i del pou de 
les Set Fonts. Des d’aquest dipòsit trobem 4 canonades de sortida. 
 
La primera d’aquestes canonades DN125 de Polietilè, es tracta de la canonada d’impulsió 
distribució que abasteix part del nucli de Sant Julià de Vilatorta. La segona canonada de sortida 
DN90 PVC i la tercera DN90 Polietilè abasteixen una altra part del nucli de Sant Julià de Vilatorta. 
La última canonada de sortida DN63 PVC es divideix en dues sortides, la primera des de on 
s’impulsa l’aigua cap el dipòsit de la Carena de 40m³ i la segona mitjançant una canonada DN40 
PVC abasteix d’aigua diverses masies disseminades del municipi. 
 
El dipòsit de la Carena es troba situat a una cota 625msnm i té una capacitat de 40m³, des 
d’’aquest dipòsit es distribueix per gravetat a diverses masies disseminades del municipi, encara 
que actualment aquest dipòsit es troba fora de servei. Les masies a les que s’alimenta des de 
aquest dipòsit, reben l’aigua mitjançant un bypass des dels dipòsits del Castell. 
 
Sant Julià de Vilatorta disposa d’un tercer dipòsit. Es tracta del dipòsit de l’Albareda situat a una 
cota 620 msnm i té una capacitat de 1500m³. Aquest dipòsit rep aigua mitjançant una impulsió des 
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de l’estació d’elevació 2 de la connexió amb la canonada d’Osona Sud. Des d’aquest dipòsit 
s’abasteix per gravetat mitjançant una canonada DN200 de Fibrociment part del nucli urbà de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
SANEJAMENT 
 
La recollida dels residus sòlids urbans  ha millorat la seva gestió, suprimint l’abocament a 
abocadors més o menys controlats, com es feia fins als anys 80, realitzant-se avui en dia la 
recollida selectiva de deixalles, i el transport fins a l’abocador comarcal d’Oris. A l’ambient rural, 
s’han de considerar els impactes produïts pels abocaments de runes i residus urbans, les 
activitats contaminants de les indústries i les basses de purins de les granges.  
 
L’augment de la producció d’aigües residuals, també ha fet incrementar i millorar la xarxa de 
clavegueram del municipi. Avui en dia les aigües brutes es porten fins a l’EDAR de Vic, 
mitjançant el col·lector que segueix la riera de Sant Julià. la part més propera al terme 
municipal de Folgueroles (zona de Pleuna), desguassa mitjançant un altre col·lector que porta 
també a l’EDAR de Vic.  
 
El nucli de Vilalleons disposa de depuradora pròpia. 
 

2.2.2. Els usos del sòl i l’explotació de recursos 

 
Els usos del sòl són homogenis al municipi, especialment per zones, per un costat la de la 
plana, i per l’altre els boscos. Concretament son : 
 
ELS CONREUS.  
 
A la zona de la Plana, a l’oest del terme municipal, hi trobem una gran extensió de terres de 
cultiu de secà amb prades intermitents ermes o destinades a la pastura, així com marges de 
matolls i arbres i franges de separació de camps. En aquesta zona, les propietats són de 
dimensions més grans que les més properes al nucli urbà, tot i que no son grans extensions. 
Aquesta estructura de petita propietat segueix també a banda i banda de la carretera que porta 
a Vilalleons, amb diferents assentaments sorgits de la parcel·lació de finques rústiques. 
 
Aquesta superfície agrícola es reparteix en dues grans zones de protecció del sòl rural, que 
son, la que es qualifica amb la clau urbanística de “Zona d’Interès Agrícola (ZAG)”, que engloba 
dues petites zones dedicades exclusivament a l’agricultura, una situada entre la carretera de 
Vilalleons, l’Eix i la zona industrial, i l’altra agrupa els camps de conreu de l’entorn del nucli de 
Vilalleons. 
 
A la zona de la plana, entre la carretera de Vilalleons i el límit del terme municipal amb 
Calldetenes, hi localitzem l’altra zona agrícola que es protegirà com a “Zona d’Interés Agro-
Ramader (ZAR)”, que representa la zona a on majoritàriament les superfícies de conreu 
conviuen i donen suport a les instal·lacions ramaderes.  
 
D’aquestes activitats ramaderes, la més important es la de porcí i vacu, es situen en 
explotacions mitjanes i petites, majoritàriament i en alguna en granja d’empreses integradores. 
La resta, són explotacions familiars.  
 
ELS BOSCOS 
 
L’explotació forestal és molt poc important tot i les masses forestals existents en el terme 
municipal,  amb un gran abandonament de les zones forestals, ja que les noves tècniques 
d’explotació de la fusta les fan poc rendibles.  
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Tampoc s’han aprofitat per a zones de pastura. 
 
Es diferencien dos tipus de sòl forestal, el que té una certa presencia de terres de conreu, que 
protegirem com a “ZAF, Zona d’Interès Agro-Forestal”, situada fora de l’àmbit del PEPMEN, i 
ubicada al costat de llevant de la carretera de Vilalleons, fins a la zona ja protegida com a Pla 
especial, i la que ja esta inclosa dintre d’aquest PEPMEN, i que es coneix com a “ZFO Zona 
d’Interès Forestal”, que és la que protegeix les zones boscoses de l’entorn del PEIN 
 

2.2.3.  Dades demogràfiques i socioeconòmiques 

 
Sant Julià de Vilatorta, segons el cens del primer trimestre de 2008, té una població de  2.977 
habitants, repartits en un àrea d’uns 16,065 km2 i representa una densitat de 170 habitants/km2. 
Aquest valor és superior als pobles de  la comarca d’Osona, que és de només 17 hab/km2. 
 
La majoria de la població es concentra al nucli urbà, amb una petita part a la zona rural, 
repartits a l’any 2007, de la forma següent : 2.820 habitants al nucli de Sant Julià, (representa 
el 94,03 % del total), 116 habitants (4,46 %) al nucli de Vilalleons i 40 habitants (1,51%) als 
habitatges situats en zones rurals. 
 
El municipi de Sant Julià de Vilatorta, per l’any 2006, té una població de  2.890  habitants, amb 
un índex de creixement respecte a l’any anterior, que suposa un augment de població de 109 
habitants/any. Aquesta població esta repartida en 1.414 homes i 1.476 dones. 
 
Es completa l’estudi de la demografia, en el punt 3.1.1 apartat b), “Anàlisi del creixement”, del 
capítol 3 “PLANEJAMENT” d’aquesta memòria. 
 
El quadre que exposem a continuació reflecteix el creixement d’aquests últims anys. 
 
 
 
    

1.996          2.063   
1.997          2.100   98,24% 1,76%
1.998          2.162   97,13% 2,87%
1.999          2.219   97,43% 2,57%
2.000          2.270   97,75% 2,25%
2.001          2.359   96,23% 3,77%
2.002          2.481   95,08% 4,92%
2.003          2.624   94,55% 5,45%
2.004          2.750    95,42% 4,58%
2.005          2.887   95,26% 4,74%
2.006          2.890   99,89% 0,11%
2.007          2.936   98,43% 1,57%
2.008          2.979   98,54% 1,46%
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2.2.4.  L’activitat humana. les edificacions 

 
EL POBLE DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Els espais edificats comprenen el nucli urbà i els edificis dispersos pel sòl rural. El nucli urbà té 
una superfície de 146,04 ha, incloent els dos nuclis antics, de Sant Julià i de Vilalleons. 
Envoltats per construccions més recents, amb tipologies producte de diferents models i 
densitats.  
 
L’espai rural es caracteritza, bàsicament, per la poca densitat de població, amb un predomini 
d’explotacions ramaderes actives. Per altre costat, la modernització dels processos agrícoles 
ha modelat també el paisatge amb camps de dimensions més grans, que han anul·lat marges i 
s’han construït naus a tocar les masies, i basses sitges, etc. 
 
És clar que el poble de Sant Julià de Vilatorta subsisteix amb aquesta dualitat, un 1,51 % de la 
població que viu a pagès i del territori, un nucli urbà eminentment residencial, que tot i 
conservar les traces del nucli històric ha crescut amb una nova trama d’eixampla des d’aquell 
nucli original en direcció a Folgueroles, i un altre nucli encara més petit, Vilalleons, amb uns 30-
50 habitants i sense activitat industrial.  
 
A continuació d’aquest nucli de Sant Julià, i enganxat a la carretera de Vilalleons, s’ubica un 
polígon industrial de petites dimensions, tot i que va estar ampliat, que proporciona la poca 
indústria local de petites dimensions, i una industria més gran , que ocupa les naus més 
antigues i properes al nucli urbà, amb una activitat molesta pel nucli residencial. Aquest 
polígon, i aquesta industria provoquen una part de les  molèsties del nucli urbà, tant per la 
contaminació atmosfèrica, com per l’accessibilitat a traves de l’antiga carretera comarcal, que 
travessa el nucli urbà. Aquest POUM, i les ordenances municipals que generarà, han de donar 
resposta  als problemes que planteja. 
 
LA SEVA HISTÒRIA 
 
No es coneixen assentament paleolítics ni de l’edat del Bronze al municipi, tot i que tant a 
Folgueroles com a la Vall de Sau sí que se’n coneixen. El primer nucli d’aquesta població el 
trobem al Castell de Sant Llorenç del Munt, conegut també com a Sant Llorenç de Cerdans, 
(situat a l’angle nord-est del terme municipal), amb una venda realitzada ja a l’any 881. Hi ha 
una trentena de documents que fan referència al castell abans de l’any 1000. aquest castell, va 
ser des de la meitat del segle XII fins al segle XV en que inicia la seva decadència, un monestir 
de la comunitat de Sant Agustí. 
 
El veritable nucli de població de Sant Julià de Vilatorta, és el que s’estableix a l’entorn d’una 
primitiva ermita romànica, de la que se’n tenen noticies des dels voltants de l’any 905. Aquesta 
ermita fou refeta i consagrada el 15 de maig del 1050, convertint-se en l’església parroquial del 
primer nucli urbà. D’aquesta primer edifici romànic en resta només l’absis, l’ampit de la nau 
central i una part del campanar que va ser sobrealçat posteriorment. 
 
Paral·lelament, des del 926 es parla de Vilalleons i el 1021, ja existia la parròquia amb el nom 
de Santa Maria de Vilalleons. L’església, de la que es conserva l’absis central, i l’única nau 
allargada, tenia a més dues absidioles.  
 
Altres esglésies vinculades a la història del poble, son la de Santa Margarida, desapareguda, de la 
que només ne queden restes dels fonaments, i el Santuari de Puiglagulla, construïda el 1661, quan 
es va cremar l’església parroquial de Vilalleons.  
 
El 1774 es va enderrocar l’església vella, per massa petita i es va construir la nova, que és la que 
ha arribat als nostres dies.  El 1879 es varen fer les obres del campanar. 
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A més d’aquestes esglésies, importants per ser fites al territori que han originat nuclis de població, 
com les dues primeres, o ha estat un santuari important a la comarca per la devoció mariana, 
existeixen dues petites ermites, la de Sant Ponç se’n tenen noticies des del 1687, situada al costat 
del mas de Puigsec, és un petit edifici d’una sola nau, i la de Sant Roc, enfront del Mas l’Albareda, 
del 1783, amb reformes del 1853, es també una ermita d’una sola nau. 
 
Mentre que a la majoria de pobles de la comarca durant el segle XVIII es produïa una forta 
industrialització, lligada a les corrents d’aigua, amb el conseqüent augment de població, 
bàsicament obrera, a Sant Julià el creixement fou més moderat, tant per la manca d’energia motriu 
com per les males comunicacions.  
 
Així  al 1626, en un cens consta que a Vilalleons havia 35 llars, amb 232 habitants, i a Vilatorta i 
havia 126 cases amb 640 habitants, mentre que al 1787 Vilalleons en tenia només 184 i Sant Julià 
511, una reducció important de població, provocada per l’esmentada manca d’industrialització, 
amb el traspàs a altres pobles de la mateixa comarca, ja que a part de la indústria artesanal de 
terrissa (fabricació d’olles i altres productes ceràmics), no existia cap altre focus de producció. 
 
A finals del segle XIX es redreça la situació. Sant Julià compta ja amb una fàbrica de filat de cotó i 
tretze terrissaires, que ja no son artesans sinó indústries, de tal manera que a la ratlla de l’any 
1900 Sant Julià compta ja amb 1000 habitants, mentre que Vilalleons ha quedat despenjada, com 
a nucli rural amb només 224 habitants. 
 
En temps de la guerra civil s’instal·la un aeròdrom militar  al Pla de la Mata i per la seva 
construcció va caldre enderrocar la masia de la Mata, que acabada la guerra  es va reconstruir 
sobre els fonaments originals. 
 
El veritable impuls del poble ha estat el turisme, des de principis del segle XX, amb un important 
impuls des de finals de la Guerra Civil, que va provocar un ràpid creixement, tot i que moderat, del 
nucli urbà antic, que s’estengué cap a la zona de Pleuna, bàsicament per la bonança del clima i les 
aigües de els fonts. Aquest impuls turístic de “qualitat “, amb xalets aïllats i jardins monumentals, 
es l’inici de la deformació de la tipologia urbana, amb la implantació de les urbanitzacions, que en 
primera instància son orbitals, i que acaben unides al nucli original mitjançant el desplegament de 
la repetició del model que resulta rendible, en direcció cap al nucli urbà més antic, amb una 
deformació consumista portada a l’extrem, amb el pic més fort a l’últim terç del segle XX, en que la 
repetició de parcel·les amb habitatges aïllats de totes les mides i estils possibles, origina l’estat 
actual. 
 
Considerarem com a principals edificis i conjunts d’interès històric, artístic i arquitectònic els 
següents : 
 
 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 
ARQUITECTURA URBANA 
 
MONUMENTS I LLOCS D’INTERÈS 
 
LES MASIES 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

2. TERRITORI 

 
 Pàg. 26 
 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 

 L’església Parroquial de Sant Julià de Vilatorta.- del segle XI, reformada 
posteriorment als segles XVI, XVII i XIX, es una església d’una sola nau central 
coberta amb volta de canó amb capelles laterals. L’absis de l’altar, amb arcuacions 
llombardes es va realçar, i modificar fins a deixar un estil eclèctic.. L’església té un 
retaule barroc situat a la capella lateral dreta, de notable interès.  

 
 L’església Parroquial de  Vilalleons i la rectoria.- construït al segle XI, es un 

edifici d’estil romànic, orientat a ponent amb planta de creu llatina i absis 
semicircular. A l’últim tram abans de l’absis s’aixeca el campanar, disposa d’u n 
retaule barroc a l’altar major i diferents altars a les capelles laterals. 

 
La rectoria , adossada a l’església per migdia, es de planta baixa, pis i golfes, amb 
un portal adovellat i finestres amb llindes, fou reconstruïda al segle XVIII.  
 

 Capella de Sant Ponç.- Situada al turó de Puigsec, a la que si accedeix des del 
mas. És de planta rectangular amb una capella a l’esquerra, coberta a dues aigües 
i esta datada al 1750, amb una rosassa de vitralls i un campanar d’espadanya del 
1915. 

 
La capella lateral de planta semicircular és el panteó de la família. A l’altar hi ha un 
retaule barroc del 1754. esta envoltada per un mur que repeteix l’estil dels arcs 
romàntics de la masia. La historia de l’ermita va unida al mas de Puigsec. 
 

 L’Ermita de Puiglagulla i la hospederia.- Situada prop de Vilalleons, és una 
capella de nau única orientada a llevant, amb la nau dividida en quatre trams, amb 
dues capelles ubicades a la segona secció des de l’altar. Al centre de la nau s’obre 
una cúpula amb dues finestres laterals. Exteriorment l’absis es peraltat i presenta 
decoracions d’estuc. El portal és rectangular emmarcat en pedra. Al damunt hi ha 
un ócul amb vitralls. A l’esquerra de la façana s’eleva un campanar de torre 
quadrada.  

 
L’ermita original, que ocupava el cim de Puiglagulla, va ser enderrocada per les 
tropes franceses l’any 1654. El 1673 es va beneir la nova ermita, que és va 
inaugurar el 1775.a l’any 1883 es construeix el camerí de la Verge, i al 1897 el 
campanar. 
 
L’hostatgeria, avui convertida en hostal, és un edifici de planta rectangular amb 
portes a cada costat que tenen llindes rectangulars, finestres al primer pis i tres 
balcons. És coberta a dues vessants, i a llevant s’hi adossa un cos rectangular. La 
part de migdia es troba unida a la capella. Es comencen les obres envers el 1704. 
 

 Capella de Sant Roc.- Ermita de planta rectangular sense absis i amb una capella 
lateral, a la part esquerra i teulada és a dues vessants. La façana és orientada a 
migdia i esta coronada per un campanar d’espadanya datat del 1857. Té també un 
ócul i una portalada d’arc rebaixat datat el 1783.. Aquesta ermita esta lligada a 
l’historia del mas Albareda. 
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ARQUITECTURA URBANA 
 
Els principals edificis que es troben situats dintre del nucli urbà de Sant Julià i que es poden 
considerar d’interès per les seves característiques històriques, artístiques, arquitectòniques o 
per formar part d’un conjunt són : 
 

 Can Sunyer.- Casa ubicada al carrer Núria número 8, és una construcció de totxo 
i pedra amb acabat arrebossat, té planta rectangular coberta a dues aigües amb 
una terrassa que dona al carrer amb una barana sinuosa, d’estil noucentista. 

 
 Ca l’Anglada.- (o Can Rafael Buixó), casa aïllada de la Plaça Major, d’estil 

neorenaixentista-historicista, de planta rectangular i coberta plana destinada a 
terrassa, amb una torre quadrada al centre. Disposa d’una façana frontal molt 
decorada i una façana posterior amb un porxo afegit. Fou construïda al 1897. 

 
 Can Marçal.- Casa de carrer situada molt a prop de l’antiga sagrera, a la plaça 

Major, amb un portal adovellat i elements gotitzants, tot i que no ens consta la 
seva construcció. De planta asimètrica de planta baixa, pis i golfes, i coberta a 
dues aigües. A les golfes s’obra també una finestra amb una llinda gòtica. 

 
 Can Miamo.- Situada també a la plaça Major, és un edifici de planta rectangular 

amb  coberta a dues aigües, amb la part de ponent unida a Can Marçal, també és 
de planta baixa, primera i golfes., amb finestrals d’estil gòtic. 

 
 Saló Catalunya.- Edifici d’estil neoàrab, de data de construcció imprecisa, de 

planta rectangular cobert a dues aigües i façana orientada a ponent, amb un tram 
de teulada destinada a terrassa que té una barana massissa amb un frontó amb el 
nom del local. Durant el segle XX ha estat el centre cultural del municipi. 

 
 Casal Núria.- Construït sobre la base d’un edifici més antic (la llinda és del 1764), 

va estar construïda per Josep Pallas, consta de planta baixa i tres pisos, d’estil 
historicista, té elements modernistes, noucentistes i fins i tot barrocs. Esta situat a 
l’avinguda Montserrat, amb xamfrà al carrer Núria, disposa d’una tanca del jardí 
que segueix l’estil de la casa. 

 
 El Buixó.- És una masia de planta rectangular, inserida dintre de la trama urbana, 

esta adossada a un serrat i assentada damunt de la roca viva que li fa d’era, com 
elements d’interès té un portal i finestra amb inflexió gòtica.  

 
 Col·legi i capella del Roser.- Situada al costat de la urbanització Pleuna, és un 

antic col·legi d’orfes. Es de planta rectangular amb un cos allargassat 
horitzontalment, i dos cossos a cada extrem. La de la part esquerra correspon a la 
porteria, a la de la dreta a la capella. Al cos esquerra hi ha un cos annex que 
forma una torre acabada amb merlets. Al front d’aquest edifici n’existeix un altre 
destinat a magatzem de característiques semblants. El col·legi s’inaugurà el 1894. 
l’any 1958 un incendi va destruir el museu i la biblioteca, i al 1972 es va realitzar 
una reforma que modificà parcialment l’estructura. 

 
La capella del Roser, esta annexada a la part dreta del col·legi, és una única nau 
que segueix l’estil neogòtic del conjunt. Presenta una portalada de forma ogival, 
amb relleus. Al timpà un relleu de guix i al damunt una rosassa amb vitralls. Les 
parets laterals estan formades per contraforts i la coberta esta culminada amb 
pinacles. La història de la capella va unida al col·legi. 

 
 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

2. TERRITORI 

 
 Pàg. 28 
 

 L’Albareda o Obreda.- situada al final del carrer Sant Roc, és una masia 
orientada a migdia de planta rectangular amb un cos que sobresurt destinat a 
galeria. El portal d’entrada es adovellat, les finestres i alguns portals interiors son 
d’estil gotitzant. 
 
L’edifici esta coberta a quatre vessants i un mur tanca la masia i la lliça, amb dos 
portal d’accés, a migdia datat el 1584 i a tramuntana del 1710. És un antic mas 
datat ja al segle XII, reformat al segle XVIII. 

 
 Casanova de Collsespolles, o del Solà.- A la urbanització  Pleuna, és una masia 

de planta quadrada coberta a dues vessants amb la façana situada a migdia, que 
presenta un portal rectangular amb una gran llinda datada i una finestra a cada 
costat. A la dreta s’hi adossa un cos amb porxo. Al davant hi ha un mur que tanca 
la lliça, amb un portal gran format per dovelles de pedra. Al nord s’hi adossa un 
cos de planta baixa. Aquesta masia va ser masoveria de la cas del Solà, i la data 
de construcció segons la llinda és del 1758. El pou és del 1760.  

 
MONUMENTS I LLOCS D’INTERÈS 
 
Els principals indrets d’interès històric, no associats a l’ús residencial o industrial, i considerats 
per la seva importància com a monuments o fites en el territori son les següent  
 

 Runes del Castell de Bellpuig.- És un castell d’estil medieval, del que només 
resta un tram de volta de canó  i algun parament vertical de carreus de pedra i 
tapia, enfilat dalt d’un turó, a la cruïlla de la carretera de Vilalleons i de Viladrau, no 
apareix a les cròniques fins al segles XII-XIII. 

 
 Sant Llorenç del Munt.- es parla d’aquest castell-casa residencial des del segle 

XI, amb successives transformacions fins al mateix segle XX, ja que ha estat 
ocupat  durant llargs períodes de temps. Disposa de torres de defensa i una 
església d’orígens romànics, està situat sobre el puig de Sant Llorenç al inici de les 
Guilleries, i substitueix un antic castell del segle IX.. 

 
 Collsameda.- d’origen medieval avui desaparegut, apareix a les cròniques des de 

l’any 992, i desapareix al segle XVI. Avui es un rocam d’interès paisatgístic més 
que històric. Si bé surt en diferents escrits com situada dins del municipi de Sant 
Julià de Vilatorta, en realitat es situa en el terme  de Folgueroles. Per la qual cosa 
no es reflecteix en el catàleg de patrimoni, ni en cap altre document. 

 
 Creu de la Santa Missió.- Monument commemoratiu de la santa Missió dels anys 

60, situat davant el portal de ponent de l’església de Vilalleons, es un petit monòlit 
de dues pedres, una columna i una base amb una creu d’acer. 

 
 Cementiri de Vilalleons.- Cementiri de forma rectangular de 20x15 metres, 

encerclat per un mur de uns dos metres d’alçada, acabat en corbes sinuoses, amb 
u na creu al mig de cada una d’elles. A ponent s’hi obra una portalada amb arc de 
mig punt. A l’interior del recinte una capella rectangular s’orienta a ponent, amb un 
portal rectangular i un ócul. Es d’estil eclèctic i de època indeterminada. 
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LES MASIES 
 

 La Mata.- Masia situada a l’antic camp d’aviació de l’època republicana, es de 
planta rectangular coberta a quatre vessants. La façana guarda una perfecta 
simetria, amb portal de mig punt. A la dreta hi ha un cobert annex. 

 
 La Sala.- Masia residencial dels segles XVII i XVIII, de planta rectangular i de tres 

pisos d’alçada i golfes, i coberta a dues aigües. Ha estat recentment restaurada, 
es coneix la seva presencia des del segle XI. 

 
 La Casadevall.- Masia de planta rectangular coberta a dues vessants. Consta de 

planta baixa i dos pisos, construïda en diferents etapes. La façana presenta un 
portal adovellat i dues finestres.  A l’esquerra s’hi adossa un cos de porxo, i al front 
un cos cobert a una vessant. Al nord de la casa hi passa l’antic camí de Vic a 
Puiglagulla. 

 
 La Costa.- Masia de planta rectangular de 10x15 metres, coberta a dues aigües. 

Consta de planta baixa, primera i golfes. Es una antiga masia que consta ja als 
fogars de 1553. La masia fou ampliada al segle XVIII. 

 
 El Casal i la Cabana del Casal.- Masia de planta quadrada de 12x12 metres 

coberta a dues vessants, situada sobre la roca viva en lleugera pendent, no tenim 
noticies de la seva construcció. Davant d ela casa hi trobem un pou El cos 
principal s’uneix a un cos annex de totxo. A ponent hi ha un altre cos tancat amb 
coberta a una vessant. 

 
La cabana esta situada al nord oest de la masia tancant l’era. És de planta 
quadrada de 6x6 metres coberta a dues vessants. Consta de planta baixa i altell. 
La data de construcció és la del mateix mas. 
   

 El Mesquí i la cabana.- Situada a la carretera de Vilalleons, km. 2,5. És una 
masia de planta rectangular de 8x10 metres coberta a dues vessants, amb una 
llinda al portal que la data al 1743. Consta de planta baixa primera i golfes, amb 
coberta a dues vessants i portal de llinda rectangular. 
 
La cabana és de planta quadrada de 6x7 metres coberta a dues vessants. Consta 
de planta baixa i altell. La data de construcció és la del mateix mas. A migdia s’hi 
adossen una sèrie de coberts de totxo.  

 
 La Boixeda  i la cabana.- Masia de planta basilical de 8x12 metres, amb la façana 

orientada a ponent. Consta de Planta baixa, primera i golfes en el cos central. La 
façana presenta un arc deprimit i una llinda datada.  
A l’esquerra s’hi adossa un cos quadrat cobert a una vessant i un petit porxo.  A 
tramuntana si afegeixen dos cossos, un d’antic, i l’altre modern. Aquesta masia ja 
esta datada als fogatges de 1553. 
 
La cabana és de planta quadrada de 6x7 metres coberta a dues vessants. Consta 
de planta baixa i altell. La data de construcció és la del mateix mas. A migdia s’hi 
adossa un cobert de totxo, i a tramuntana un altre  

 
 El Gili i la cabana.- Masia de planta quadrada de 12x13 metres coberta a tres 

vessants assentada damunt d ela pedra dalt d’un serradet, orientada a migdia, 
consta de planta baixa i dos pisos. A la façana si obra un portal rectangular i dues 
finestres motllurades. A la dreta del portal hi ha un antic pujador de cavalls, a 
llevant s’hi adossa un forn i la cisterna. Davant de la façana hi ha uns cossos 
allargats coberts a una vessant. Aquesta masia ja esta datada als fogatges de 
1553. 
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La cabana és de planta quadrada de 7x7 metres coberta a dues vessants. Consta 
de planta baixa i altell, amb coberta suportada per una gran encavallada de fusta 
La data de construcció és la del mateix mas.  
 

 La caseta del Gili.- .- Masia de planta rectangular de 12x20 metres coberta a 
dues vessants, orientada a ponent, consta de planta baixa i un pis. A la façana si 
obren tres portals rectangulars i dues finestres motllurades. A la planta primera s’hi 
obra un porxo. Aquesta masia, antiga masoveria del Gili, ja esta datada als 
fogatges de 1553. 

 
 Mas Joan i la Cabana.- Masia de planta quadrada coberta a dues vessants 

consta de planta baixa, primer pis i golfes. Es troba assentada sobre roca viva. La 
façana presenta dos portals rectangulars, dos balcons i una finestra amb inflexió 
gòtica, i un rellotge de sol. A ponent s’hi obra un porxo amb quatre arcs de totxo. 
Si ajunten diferents etapes  constructives com marquen les inscripcions d ela 
mateixa edificació (1720, 1740, 1776, i 1796).   

 
 El Pedrús.- Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, assentada 

damunt de roca viva en direcció E-O, consta de planta baixa, primera i golfes. 
Presenta diferents etapes constructives que s’han afegit al cos central (1701 i 
1805). La façana presenta quatre portals i tres finestres. A les golfes un antic 
rellotge de sol i un altre finestra. Davant la masia hi ha grans lloses dretes, el pou i 
una bassa.  

 
 El Mas.- Masia de planta quadrada de 9x9 metres coberta a dues vessants 

orientada a migdia, consta de planta baixa i pis, assentada sobre un desnivell del 
terreny en direcció O-E, de gresos vermells de les Guilleries. La façana presenta 
un portal rectangular. No es té noticia de la seva construcció. 

 
 El Pujol.- Masia de planta quadrada de 13x13 metres coberta a dues vessants 

consta de planta baixa i tres plantes pis. La façana presenta un gran .portal 
adovellat, i finestres rectangulars. A ponent hi ha un cos adossat, que junt amb el 
mur tanca el pati. Masia registrada ja als fogatges de 1553, té moltes reformes que 
la desfiguren datades al 1962. 

 
 El Bruguer.- Masia de planta rectangular de 10x15 metres coberta a dues 

vessants, consta de planta baixa, primera i golfes. La façana presenta un portal 
d’arc rebaixat amb una inscripció. A ponent s’hi adossa un cos. El nom deriva de la 
important quantitat de brucs que naixien en aquest lloc i se’n feien escombres. A la 
part posterior apareixen dates del segles XVII i XVIII. La reforma que la va 
transformar és del 1908. 

 
 La Carrera.- Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, orientada a 

llevant. Presenta diverses etapes constructives que distorsionen l’estructura 
primitiva. Les edificacions envolten la casa i tanquen la lliça enllosada.  
 
La façana presenta una llinda rectangular de fusta, un porxo i un balcó. A l’angle 
NE s’hi adossa un forn antic. Les dates consten a la mateixa construcció, 1799,  
1950 i 1984. 
 
La cabana és de planta rectangular de 6x8 metres coberta a dues vessants. 
Consta de una sola planta baixa assentada sobre un talús de pedra. La data de 
construcció és la del mateix mas.  
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 La Riereta i la cabana.- Masia de planta rectangular de 6x12 metres, coberta a 
dues vessants, construïda sobre a roca viva. La façana presenta finestres amb 
ampit motllurat. A llevant s’hi adossa un forn, i a la part nord un cobert i a ponent 
un seguit d’edificacions d’una sola planta.  

 
Si poden observar tres etapes constructives, la primera al segle XVIII (1702), 1940, 
el sector del pati i 1960 el cos adossat al nord.  
 
La cabana és de planta rectangular de 5x5 metres coberta a dues vessants, 
situada davant d’una era enllosada Consta de una planta baixa i altell. La data de 
construcció és la del mateix mas, repetint les etapes constructives. 
 

 Cànoves.- situada a la carretera BV-5201, km. 3. És una masia orientada a ponent 
amb torre de defensa separada de l’edificació, i que es comunica amb aquesta 
mitjançant un pont penjat, per sota del qual s’accedeix a l’edifici. Adossades a la 
torre hi ha àmplies galeries rodejades de jardí i un parca amb columnates 
romàntiques. 
 
Adossada a la masia hi ha una capella, té una masoveria annexa i una era. Al 
costat dels elements medievals hi ha elements moderns. La masia data del segles 
IX-X, amb una nissaga que va guanyar poder del segle XV al XVII.  
 

 Puigsec.- Casa senyorial i masoveria situada a dos quilòmetres de la població, en 
direcció a llevant. La façana principal esta orientada al sud-est, i es producte de la 
reforma del segle XXè, i esta envoltada per amplis jardins. Al lloc de l’antiga 
façana s’hi ha vestit una porxada que dona a l’era de la masoveria, i una ermita 
dedicada a Sant Ponç. Esta datada des del segle IX.  

 
 El Llopart.- Situat a la carretera de Sant Julià a Vilalleons, km. 3, situada a ponent 

del pla del “Camp d’aviació”, la façana principal i de la masoveria estan orientades 
a migdia tancades per corts. A llevant la lliça té dos portals. L’altre masoveria té 
l’entrada per ponent. Es un edifici antic, però presenta l’estat en que va quedar per 
les reformes del segle XVIII. Conserva un valuós arxiu. A llevant hi ha una gran era 
amb lloses i un cobert i diferents edificis agrícoles. 

 
 Can Rumia.- Masia situada al límit del terme municipal. És una petita masoveria 

de planta rectangular coberta a dues vessants, de planta baixa, primera i golfes. 
La façana oberta a migdia té un portal rectangular i a la dreta un cos afegit, a 
l’esquerra un cobert, i a ponent un altre cos. Es desconeix la data de construcció. 

 
 Can Goules.- Masia situada al límit del terme municipal. Es de planta rectangular 

coberta a dues vessants i façana orientada a migdia. Consta de planta baixa, 
primer pis i golfes. La façana ostenta un portal amb llinda datada el 1833, al que 
s’hi adossa un cos de porxos, a tota l’alçada de l’edificació, a llevant s’hi afegeix 
un cos de fusta de construcció recent, al nord també té un cos adossat. Al davant 
de la casa hi ha una gran era i una bassa. 

 
 El Puig i la cabana del Puig.- Situada a la carretera de Vilalleons, al km 0,5. És 

una masia de planta en forma de “L” i coberta a dues vessants, envoltada per un 
mur que tanca la lliça, es troba assentada a roca viva a ponent del castell del 
Bellpuig. A  tramuntana existeix un gran desnivell salvat amb murs de grans 
dimensions. Consta de planta baixa, pis i golfes. A l’esquerra s’hi adossa un cos 
també en forma de L, amb pilars i voltes. Esta reflectida en el nomenclàtor de la 
província de Barcelona del 1892, tot i que una llinda marca, una mica il·legible un 
any que comença per mil sis-cents. 
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La cabana és un edifici de planta baixa i altell de planta quadrada de 7x7 metres i 
un cos afegit al costat sense tancar, situada a migdia davant d’una era. La façana 
presenta un portal d’arc rebaixat. La seva construcció va lligada a la de la casa. 

 
 La Coma.- Masia situada a la carretera de Vilalleons, passat el pont, és de planta 

quadrada de 8x8 metres, coberta a dues vessants, amb la façana situada a 
llevant, que té un portal rectangular amb llinda  es troba adossada a un cingle a la 
part de ponent, on fa una petita bauma. Consta de planta baixa i primer pis.. Al 
sud-est hi ha dos petits coberts. Consta al nomenclàtor de la província de 
Barcelona del 1892. 

 
 El Perer.- Situada al camí de Cànoves, és una masia de planta rectangular de 

9x12 metres, coberta a dues vessants, i façana orientada a llevant, consta de 
planta baixa, pis i golfes, i a ponent té un pis més degut al desnivell. La façana 
presenta un portal rectangular, i al segon pis s’hi obren porxos. A tramuntana 
existeix un gran contrafort, i uns murs tanquen les antigues hortes. Es troba 
registrada als fogatges del segle XVI i XIX. 

 
 La Quintana i la cabana.- Situada a la carretera de Vilalleons, km. 0,5, es una 

masia de planta quadrada i coberta a dues vessants, amb façana orientada a 
migdia i portal adovellat. A les altres façanes s’hi adossen diversos cossos. Consta 
de planta baixa pis i golfes. La casa conserva les dades constructives del 1754 i el 
coll del pou 1760.  
 
La cabana és de planta rectangular coberta a dues vessants amb façana situada a 
llevant, i de planta baixa i una planta pis. Presenta un portal rectangular amb un 
carreu datat al centre de l’any 1870. 

 
 La  Teuleria.- Situada a prop del nucli de Sant Julià, al pla sota el mas Puigsec, és 

una masia de planta quadrada formada per diferents cossos. El principal de planta 
baixa, pis i golfes, coberta a duies vessants amb el carener perpendicular a la 
façana. 

 
 Casanova del Ribé.- situada a la dreta de la carretera BV-5202, de Sant Julià  a 

Vilalleons, al km 1,8, Masia de forma rectangular de planta baixa, pis i golfes amb 
la coberta a dues vessants i el carener perpendicular a la façana  
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3. PLANEJAMENT              
 
3.1.  HIPÒTESI, DINÀMICA I DIMENSIONAMENT DE CREIXEMENT 

 

3.1.1.  Conceptes generals 

 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ha d’assegurar la disponibilitat de sòl necessari per al 
futur creixement, la millora de la qualitat de vida i de les condicions ambientals, facilitant la 
gestió pública i privada del territori. 
 
Regular quantitativament i qualitativament la formalització de l’espai urbà representa un 
compromís entre els diferents agents del sòl i els usos que s’hi implantin. I per al sòl no 
urbanitzable, l’objectiu del Pla d’Ordenació és el de trobar l’equilibri entre les mesures de 
protecció mediambientals i el desplegament sostenible de les activitats humanes d’aquest 
àmbit. 
 
Tanmateix, el concepte de sostenibilitat presenta, a escala local, dificultats d’aplicació (si no es 
fa un esforç per relacionar-lo d’una manera concreta amb la realitat dinàmica del municipi, i si a 
més, no es tradueix en propostes concretes incorporades a la gestió urbanística).  
 
I. CRITERIS BÀSICS 
 
Els CRITERIS BÀSICS que plantegem per a aquest Pla d’Ordenació, que han de tendir a 
assolir l’objectiu de desenvolupament sostenible, són, a grans trets (a més de l’equitat i la 
justícia social, que també forma part d’aquest procés), des del punt de vista urbanístic, els 
següents : 

 
 Utilització eficient dels recursos ecològics.- L’actual model de creixement es fonamenta, 

bàsicament, en el consum energètic i de matèries, que no té en compte l’eficiència 
energètica. El pla d’Ordenació i les ordenances municipals que se’n derivin incentivaran 
l’estalvi energètic i la substitució de les fonts energètiques, especialment en la climatització 
dels habitatges. 

 
 Evitar superar la capacitat del medi.- L’actual model del municipi, com molts altres de la 

comarca (i segurament de Catalunya) provoca un ritme exponencial de producció de 
residus, que supera el ritme d’absorció del medi. El Pla planifica els serveis 
d’infraestructura ambiental adequats, en el sanejament, abastament d’aigua i gestió de 
residus sòlids, a la vegada que caldrà establir, en un procés que neixi a partir d’aquest Pla 
d’Ordenació, la política de reducció de la contaminació, sobretot per la mala gestió o 
infraestructures inadequades, produïda en temps passats, amb el tractament d’aigües 
residuals i els purins, la recollida selectiva dels residus sòlids i la contaminació de l’aire. 

 
 Promoure l’ordenació i la planificació urbana,- Buscant un model de nucli urbà que tendeixi 

a compactar el teixit, en contra del consum de sòl extensiu que ha promogut el Pla 
General actual, per a habitatges de poca densitat. Cal establir un canvi fonamental de 
criteris, imposant un nou model sostenible de creixement. S’integrarà l’habitatge de renta 
lliure, amb models d’habitatge protegit. 

 
 Completar el Polígon industrial actual. Per dotar-lo de nova accessibilitat que permeti 

connectar el polígon amb els eixos de comunicacions primaris, que estalviïn travessar el 
nucli urbà.  
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Entenem que s’ha de completar aquest polígon i preveure també una petita ampliació que 
faciliti la implantació d’indústria local arrelada al territori que completi l’oferta per a petita 
empresa no contaminant.  

 
El gran polígon industrial que contempli la gran indústria s’ha d’aconseguir amb una 
planificació supramunicipal, mitjançant planejament territorial, ubicant-la a la vora dels 
nuclis de comunicacions. Optem per acostar aquesta gran indústria a l’entorn del Polígon 
industrial de Vic. 

 
 A més de les mesures paramètriques que s’estableixen en la normativa urbanística 

d’aquest Pla, s’hauran de derivar ordenances municipals que estableixin els llindars de 
protecció ambiental global.  

 
 Promoure la utilització òptima del territori. En zones urbanes i rurals. Protegir els 

ecosistemes fràgils i les zones vulnerables dels efectes nocius dels assentaments 
humans, preveient les tensions que es creen entre els usos agrícoles i forestals, els 
industrials, de transport, de creixement residencial i de protecció ambiental. 

 
 Incorporar les noves previsions de vialitat i transport.- Especialment, fer la reserva de 

transport ferroviari Transversal i el desdoblament de l’ Eix Transversal, d’acord amb les 
previsions de la Direcció General d’Urbanisme. 

 
 Protegir el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic.- En especial, les modalitats 

tradicional d’habitatge, els recorreguts del paisatge urbà, que formen espais homogenis 
pels usos i la morfologia del teixit urbà, així com la protecció del paisatge identificatiu del 
municipi, a cavall entre la Plana de Vic i el naixement dels boscos de Les Guilleries. 

 
Aquesta protecció no ha de disminuir, però, la vitalitat de les zones rurals, ans al contrari 
ha de potenciar la seva revitalització. 

 
 Promoure la participació ciutadana.- En les tasques de planejament, per escollir un model 

de municipi que no deixi de costat col·lectius ni ciutadans, d’acord amb el que ha establert 
el programa de participació ciutadana. 

 
 
II. LES ACCIONS A ENDEGAR PER COMPLIR ELS OBJECTIUS. 

 
Les mesures que adoptem per Sant Julià de Vilatorta, i que es concreten en el model de gestió 
urbanística i en les polítiques que han de néixer precisament d’aquest Pla, pel que fa al NUCLI 
URBÀ CONSOLIDAT són:  

 
 Adequar els paràmetres urbanístics a les necessitats actuals, per tal d’homogeneïtzar els 

resultats. S’ha de densificar la trama del sòl residencial extensiu, i a la vegada buscar els 
mecanismes de revitalització del sector urbà més antic, per tornar el valor de relacions 
ciutadanes que aquest teixit més vell té, i que es perd amb la “modernització” de la trama.  
 

 Refer la xarxa viària i els sistemes generals d’acord amb les noves zones de creixement i  
preveure nous accessos al municipi, per establir, en primer lloc, propostes de les xarxes 
d’infraestructures urbanes, per prevenir les necessitats de creixement i fixar les seves 
necessitats, tenint en compte els paràmetres mínims de qualitat ambiental del paisatge 
urbà. 

 Incorporar al territori la traça i franges de servitud de l’Eix Ferroviari Transversal, i el 
desdoblament de l’Eix Lleida-Girona. 
 

 Proposar el model residencial i les tecnologies de reducció del consum energètic i d’estalvi  
de consum extensiu de sòl. 
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 Recollir, en un únic document, totes les Modificacions Puntuals, Estudis de Detall, Unitats 
d’actuació i les figures de planejament aprovades aquests darrers anys que han 
complementat les disposicions inicials previstes en el planejament. 
 

 Integrar els corredors biològics que constitueixen la riera de Sant Julià, a la trama urbana, i 
la de Vilalleons, que combina un tram urbà i un altre de perifèric entre el sòl no 
urbanitzable i la zona de les hortes amb activitat urbana delimitada, preveient  la seva 
regeneració i protecció, per tal que arribi a fer una funció connectora al territori, entre la 
zona de llevant (boscosa en general) i la de ponent (agrícola i plana). 

 
Pel que fa al SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT : 
 
 Preveure els àmbits que han de consolidar-se, dissenyar la seva unió amb la trama urbana 

de l’entorn, preveure els elements urbans a completar i les cessions a realitzar, dissenyant 
un model de consolidació compacte que estalviï el consum extensiu de sòl, tal i com s’ha 
de fer per al sòl urbanitzable. 
  

 Preveure el grau d’aprofitament del sòl.  
 
Per al SÒL URBANITZABLE DELIMITAT: 
 Delimitar l’àmbit de cada actuació,  la qualificació del sòl i l’aprofitament que li pertoca, les 

reserves per a sistemes generals i locals, la densitat d’habitatges (si és residencial) i els 
sòls de cessió. S’ha d’establir un model de creixement diferent del que s’ha portat a terme 
fins a la data, dissenyant un model de consolidació compacte que estalviï el consum 
extensiu de sòl, en lloc dels polígons de poca densitat i insostenibles. 

 Regular els usos i establir els paràmetres de l’edificació 
 Assenyalar alineacions i rasants 
 Preveure el programa de sòl i habitatge i el percentatge d’habitatges socials. 
 Preveure la urbanització bàsica 
 Preveure el sistema de gestió. 
 
No es preveu SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT, per tant no es consideren accions a 
portar a terme.  
 
Per al SÒL NO URBANITZABLE, es considera necessari :  
 
 En primer lloc, identificar els tipus de sòl, usos i ambients diferenciats dintre del territori, a 

partir de l’estudi ambiental, per tal d’identificar els espais vulnerables i establir els 
mecanismes de protecció, fixant les condicions específiques i el règim d’usos per a cada 
cas. 
 

 Establir un espai de sòl NO Urbanitzable sense protegir específicament, que sigui, si es 
dona el cas, el primer espai apte per  a ser transformat, i així fixar el model per a futures 
expansions urbanes, en el procés d’una nova Revisió de planejament. 
 

 Recollir les determinacions dels plans supramunicipals, especialment el PEIN Guilleries-
Collsacabra i el PEPMEN. 

  
 Establir les limitacions i servituds per a la protecció del domini públic, les instal·lacions de 

serveis tècnics, infraestructures i obres d’interès públic.  
 
 Classificar les masies existents i preveure el grau de rehabilitació admissible, en base al 

catàleg. 
 
 Establir una mobilitat addicional a la carretera de Sant Julià a Vilalleons, per tal de que 

sigui una via doble de vehicles a baixa velocitat, peatonal i per bicicletes, completada amb 
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un espai d’informació i lleure a tocar el nucli urbà, en un sòl públic. Aquest corredor 
complementari ha d’aprofitar trams de camins públics existents o adequar una franja 
paral·lela a l’actual carretera. 

 
 Identificar i potenciar els camins rurals i els recorreguts i senders. 
 
 Establir una normativa específica per l’assentament residencial de Vora-Bosc.  
 
III.  ALTERNATIVES : 
 
A l’hora de plantejar la proposta pel POUM s’han considerat diverses alternatives com: 

 
a) No dur a terme cap actuació  
b) Mantenir la proposta, actualment vigent, de planejament  
c) Considerar el creixement pel sud.  
d) Considerar el creixement pel nord 
e) Considerar el creixement per l’oest 
f)  Considerar el creixement per l’est 

 
a. No dur a terme cap actuació de creixement.  Aquesta opció passaria per mantenir els sectors 

urbanitzables previstos en l’actual PG sense urbanitzar. Òbviament, aquesta determinació no 
provocaria cap mena d’impacte sobre els sistemes naturals tal i com es troben en l’actualitat, 
alhora que suposaria el manteniment de l’impacte socioambiental que, per defecte, té ja en 
l’actualitat. Des d’un punt de vista naturalístic hom podria resoldre que la millor opció 
consistiria en no urbanitzar mes àmbits del terme i adequar els àmbits existents per 
potenciar-ne els seus valors intrínsecs (naturals i historicoculturals), minimitzar-ne el risc 
d’incendis i avingudes, etc.  
 

 Dues raons fan poc viable aquesta possibilitat. En primer lloc, la manca de finançament per 
dur a terme aquesta millora del medi, si no va associada a una operació territorial de més 
ampli abast que generi valors afegits; l’obtenció de recursos directes i/o a fons perdut és 
altament improbable per una evident qüestió de prioritats del municipi. En segon lloc, la 
pròpia voluntat del consistori com a reflex de la dinàmica del municipi, vector socioambiental 
de primera magnitud que no pot de cap manera ignorar-se. Aquesta opció, doncs, conduiria 
amb tota probabilitat a un increment de l’abandó, no satisfaria un desig majoritari d’ordenació 
urbanística en una àrea actualment ja ocupada per edificacions i amb mancances d’espais i 
equipaments i acabaria resultant contraproduent a tots els efectes.   

 
b. Mantenir la el planejament actualment vigent.  Aquesta opció, basada en l’execució del 

planejament vigent que encara no està esgotat, resulta clarament desaconsellable, atès que 
presenta un impacte ambiental molt alt i un consum excessiu de territori amb un model de 
creixement  basat amb habitatge aïllat totalment desaconsellable i insostenible . 

 
c. Considerar un creixement pel sud.  El creixement per aquest sector implica  endinsar el 

municipi al costat de la carretera de Vilalleons, encaixat per un costat per la zona industrial, 
l’eix transversal C-25  i els límits  del PEPMEN. Aquesta alternativa generaria  un creixement 
a esquena de l’actual municipi  i  restaria separat de la trama urbana actual  per dos barreres  
importants una  la zona del Castell  que per  la seva orografia  amb pendents superiors al 
20%  no podria  incorporar-se al creixement i l’altre  l’actual zona industrial. Per tant es 
desestima  

 
d. Considerar un creixement  pel nord.  Aquest es impossible donat que l’actual sòl urbà arriba 

fins el  límit del municipi  
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e. Considerar un creixement per l’oest.  Aquest era previst en l’antic PGOU, però el seu 
desenvolupament  implica destruir tot l’entorn de la riera  i les hortes annexes i per tant la 
pèrdua d’aquest espai no es pot acceptar 

 
f. Creixement per l’est.  Aquest espai situat a continuació de l’Albareda presenta uns plans  a 

continuació de la trama urbana i  permeten encabir el creixement  racional del municipi pels 
propers 50 anys, aquesta zona permet una urbanització densa que configura el nou model 
previst en el POUM  enfront  del model de l’antic PGOU que preveia un creixement extens 
amb una urbanització laxa i dispersa  

 
 
IV. PROPOSTA ESCOLLIDA EN EL POUM 
 
La proposta d’ordenació, en termes generals, parteix de l’anàlisi del que és en l’actualitat Sant 
Julià de Vilatorta i Vilalleons, observant l’activitat humana que es desenvolupa sobre el territori 
i, a partir d’aquesta realitat, establir, conjuntament amb les forces polítiques del Consistori (que 
són les que han de configurar la visió del futur), les necessitats de creixement residencial i 
industrial, i fer-lo compatible amb la protecció del medi i la qualitat de vida dels vilatans. Aquest 
creixement no pot incidir negativament sobre el territori, per la qual cosa també s’estableixen 
els paràmetres de control suficients, per a garantir la sostenibilitat del conjunt. 
 
Tal com es va apuntar a l’Avanç, el Pla incideix sobre la "quantitat de sòl" (classificació), 
delimitació del sòl urbà, del sòl urbanitzable i la protecció del no urbanitzable), sobre la "qualitat 
urbana" (millora d’estàndards d’equipament, disseny de la xarxa viària bàsica, i de transports 
de ferrocarril, acabament i integració de la ciutat construïda, densitats d’habitatge, regulació de 
la compatibilitat d’usos, etc...) i sobre els "preus del sòl" (repercussió de la urbanització, 
regulació de la gestió i el finançament,...). 
 
Aquest creixement es planteja restrictiu i orientat. Restrictiu perquè, tal i com hem apuntat a 
l’Avanç, no es pretén aprofitar la inèrcia que porta l’augment de població i els desigs de 
construcció dels promotors privats. S’ha estudiat el volum de creixement que es considera 
idoni, d’acord amb les previsions de l’equip de govern, el lloc on s’ha d’establir aquest 
creixement, i les accions previstes en el Pla General actual, que no s’han desenvolupat en els 
anys de vigència i que es consideren errònies pel model de creixement que aquest POUM 
planteja. 
 
Considerem també que aquest creixement ha de ser orientat perquè, a la vegada, s’ha volgut 
planificar per a cada polígon d’actuació urbanística l’objectiu a aconseguir i els mitjans que 
s’han d’emprar per a la seva execució. Cadascun té un aprofitament i una densitat capaç de 
proporcionar els equipaments i el sòl de cessió que se li imputen.  
 
A la vegada, a través de la densitat d’habitatges, es vol incidir en el model d’habitatge, lineal o 
en blocs plurifamiliars, intentant estalviar un creixement extensiu que malbarati el territori. 
 
Les previsions del sòl urbanitzable que fa aquest pla d’ordenació, a partir d’aquestes 
premisses, no es concreten en l’ús extensiu del sòl com feia el pla general vigent, sinó 
principalment en dues actuacions que tendeixen precisament a reduir-lo. En primer lloc la 
densificació de la edificabilitat en les parcel·les urbanes susceptibles de tenir més habitatges. 
Aquesta mesura s’empra principalment en sòl urbà residencial d’edificació aïllada (tipus de sòl 
que ocupa més del 70 % del nucli urbà), per possibilitar més habitatges amb el mateix sòl urbà 
consolidat i una segona mesura, i pot ser la més contundent, com és la supressió d’àmbits de 
sòl urbanitzable, previstos en el planejament anterior, i encara no desenvolupades. Aquesta 
actuació ens permet reduir en 31,15 hectàrees el sòl de creixement residencial (en la seva 
major part per habitatge aïllat extensiu), previstes en el pla general vigent i ara suprimides.  
 
No és menys important d’aquesta segona actuació el factor ambiental, de paisatge i territori, 
tota vegada que aquests àmbits ara desclassificats, estaven situats en  zones molt riques en 
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algun d’aquests tres aspectes, i que per tant les fan molt interessants com a sòl no urbanitzable 
protegit. Per exemple l’àmbit de les Hortes estava situat sobre la riera i el seu entorn, el del 
“Castell” a continuació del castell en direcció a la carretera de Sant Sadurní i la carena, i el del 
Sola, sobre el nucli de Vilalleons, sota el santuari de Puiglagulla, en el lloc més emblemàtic del 
paisatge de Sant Julià. 
 
Els àmbits previstos en el PGOU vigent són : 

 

 
 
D’aquests àmbits, alguns d’ells ja han estat desenvolupats, tal i com es concreta en l’apartat 
corresponent, però altres no.  Aquests s’eliminen, i paral·lelament se’n creen tres de nous, de 
dimensions menors, amb una posició sobre el territori més adient pel model que s’estableix (de 
creixement intensiu) continuador del nucli urbà consolidat més antic, que possibiliti un creixement 
residencial en blocs plurifamiliars. Aquests tres àmbits tenen una superfície total de 15,54 ha. de 
sòl residencial, menys de la meitat de la superfície prevista en l’actual POUM. 
 
En el quadre següent es reflecteixen aquests valors, amb la posició sobre el territori dels àmbits 
suprimits. Es fa constar també la previsió de creixement del polígon industrial i dels seus accessos. 
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  PG     POUM 
4,5 ha El Puig 
10 ha Les Hortes 15,54 ha SUD residencials 

11,49 ha El Castell 
5,16 ha Vilalleons 13,94 ha SUD industrial 

31,15 ha a desqualificar 29,48 ha a qualificar 

diferencial 1,66 ha 

Aquets sol permet 118 parcel.les Aquest creixement representa 
equivalents a 236 habitatges  526 habitatges 

El PG preveia un creixement  total de El POUM preveu un creixement  màxim 
814 habitatges amb una població de en sòl urbanitzable de de  1.253habitants 
2,197,80 habitants, el creixement fins 
ara ha estat de 775 habitants resta 
per tant 1,422. 

 
Comparant els valors de sòl amb els del nombre d’habitatges, es concreta un creixement en 
nombre d’habitants molt similar al ja previst a¡en el planejament vigent, amb un consum de sòl molt 
menor. 
 
Efectivament :  
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El Pla General vigent preveu 67,10 ha residencials amb una densitat de 12,13  habitatges/ha, per tant el potencial de creixement era de 814 habitatges en els 12 
anys de vigència, això representava un creixement teòric de 2.197,80 habitants. Cal indicar però que el creixement no ha seguit  la pauta indicada al planejament. Aquest 
preveia parcel·les  aïllades amb capacitat unifamiliar i plurifamiliar, en la realitat només s’ ha construït parcel·les unifamiliars, despreciant la possibilitat  de l’edificació 
plurifamiliar. 
 
A dia d’avui representa que s’han desenvolupat  35,95 ha  i s’han fet unes 276 parcel.les en la seva major part unifamiliars això representa un creixement de 775  
habitants i per tant encara restaria un creixement de 1.422,80 habitants. 
 
Si es seguís aquest ritme, un cop s’hagués esgotat  tot el sòl, només s’hauria fet un creixement de  646 habitants de més i  per tant, dels  2.197 habitants previstos pel 
Pla General només s’arribaria a 1.420 habitants amb un consum de 67,10 ha. Podem afirmar que  es un model INSOSTENIBLE, de molt sòl per pocs habitants. 
 
El POUM que es redacta,  proposa desqualificar 131,15 ha de les previstes en el PG, a la vegada que preveure un creixement de només 15,54 ha residencials i  13,94 ha 
industrials, amb una densitat de 33,84 habitatges/ha.   El potencial de creixement s’estableix en 526 habitatges en sòl urbanitzable que representa 1.277 habitants. Es 
proposa un nou model SOSTENIBLE que promou la compactació del nucli urbà i permet la construcció d’habitatge social 
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4. MEMÒRIA SOCIAL 
 
4.1  ANTECEDENTS 
 
Aquesta memòria social, es planteja, en primer lloc per donar compliment al que estableix el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret 1/2005 de 26 de juliol, en el seu article 59, 
“Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal” que diu textualment en el seu punt 
2 apartat h) : “la memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d’habitatge protegit i, si s’escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A 
més, si el planejament ha inclòs reserves a que fa referència l’article 34.3 (reserves per 
habitatges dotacionals públics), cal justificar-ho en la memòria social”. 
 
En segon  lloc, i tot i que en altres revisions de planejament no s’exposava amb aquest nom 
però també hi constava, l’estudi social de la població, en aquest cas de Sant Julià de Vilatorta 
ens ha de servir per a fer les precisions tant del creixement urbà, i l’industrial, com preveure les 
necessitats d’habitatge lliure i protegit,  i les reserves d’equipaments socials.  
 
Aquest estudi social parteix de les dades recollides en l’informe anomenat “Dinàmica de la 
Població del municipi de Sant Julià de Vilatorta”, realitzat per Carme Sánchez i Ors de l’Àrea de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 
4.2  INDICADORS DE CREIXEMENT. POBLACIÓ  
 
L’estudi de la demografia que es centra en el període de temps comprès entre els anys 1986 al 
2004, demostra l’ important increment de la població d’aquests últims anys. Tant és així que, 
entre l’any 1986 (1.734 habitants), fins al 1993 (1.982 h.), el creixement es pot considerar 
vegetatiu, tot i que sempre positiu, i entre els anys 1994 i 2004, el creixement és de 761 
habitants per un període de 11 anys. Equival a un creixement anual de 75 habitants, i una taxa 
de creixement anual acumulatiu del 3,5 %.  Entre l’any 2003 i 2004, la taxa puja fins al 4,58 % 
 
S’ha de fer constar, també, que l'increment de població es deu principalment a l’establiment de 
parelles joves provinents de la ciutat de Vic i altres municipis de la comarca. Aquesta població, 
respecte a la totalitat dels nouvinguts suposa un 39,45 % del total, amb 58 habitants. El segueix 
la població vinguda de Barcelona, que son famílies de més edat, que tenen la segona 
residència al municipi ocupen normalment els edificis més antics, i té encara connotacions 
turístiques per aquest tipus de ciutadans. Aquesta població representa un 10,25 % del total de 
l’increment. El segueixen els provinents de Calldetenes (9,52 %). 
 
En el cas dels estrangers, la major part dels nouvinguts provenen directament del seu país 
d’origen (62,5% del total), mentre que els que ja residien a Espanya i s’han traslladat a Sant 
Julià son només el 37,5 %. 
 
L’estructura de la població correspon a un perfil estàndard a Catalunya, però amb matisos. La 
població dels menors de 14 anys representa un 17,63 % del total, i la de més de 65 anys 
representa un 13,80 del total. Per tant la població activa representa un 68,57 % del total. 
 
Com a conclusió, s’ha de fer esment del creixement exponencial de la població durant aquests 
8 últims anys, que sempre ha estat positiu, i aquest augment en l’empadronament ha estat fruit, 
en part per la població estrangera, i principalment per la població de nacionalitat espanyola, 
que aporta el nombre més gran de nous habitants. 
 
El signe d’increment de la fecunditat i de la immigració és positiu, encara que no només les 
determinants econòmiques que tenen en comú ambdós fenòmens són les que poden incidir en 
l’evolució.  
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Aquelles condicions econòmiques que a en el seu moment afavorien la seguretat de treball del 
nucli familiar, i potser la recuperació de la fecunditat, sobretot en la població estrangera, són en 
bona mesura coincidents amb les que farien plausibles un augment de la immigració, tal i com 
es feia constar  document aprovat inicialment  
 

La tendència de l’evolució de la població estrangera durant els anys vinents sembla que anirà 
cap a la arribada progressiva de persones, amb més lentitud des de l’aparició de la crisi 
econòmica, al menys en els primers anys, tot i així, el fet de que hi hagi una comunitat 
estrangera instal·lada a la zona pot estimular l’arribada de nous immigrants, ja que poden 
trobar xarxes d’integració que facilitin l’arrelament al seu entorn. 
 

Els dos països de major procedència dels estrangers són amb diferència el Marroc, amb un 
37,66 % i l’Equador  amb un 28,57 %. Si el recompte es fa per continents, Amèrica del Sud 
amb  el 37,66 % es de on provenen la majoria d’estrangers.   La mitjana d’edat de la població, 
amb 38,29 anys, en el cas dels espanyols i de 26,54 anys pels estrangers, mostra que la 
població de Sant Julià de Vilatorta és jove-adulta. 
 

La taxa de natalitat es també superior a la de la unió Europea. La taxa de mortalitat es troba 
dintre dels valors de la resta de Catalunya, i per sota dels de la Unió Europea, que presenta 
una població més envellida. Si continua creixent la població estrangera, probablement afectarà 
l’estructura de la població total, ja que permetrà rejovenir la piràmide de la població. 
 

Cal tenir en compte, al marge de l’oferta de treball de la població, i de les poblacions veïnes, el 
factor d’atracció que pot suposar l’aparició d’una nova oferta d’habitatges protegits de venda i 
de lloguer, factor que pot ser decisiu, ja que la possibilitat de trobar habitatge per a la població 
jove, autòctona o forana, es l’element decisiu per a ubicar la seva residència.    
 
Els valors indicats en aquest apartat, en el document de l’aprovació inicial, es varen reflectir en 
un quadre de creixement demogràfic  de l’any 2006 al 2025, que donava un potencial de 
població a vint anys vista de 5.518 persones.   
 
Ara bé, donades les característiques del municipi, del seu entorn, de la qualitat ambiental, que 
es preveu millorar, i les perspectives actuals del mercat immobiliari i de treball, clarament a la 
baixa, des de l’any 2008, amb una desplomada del mercat immobiliari i financer, entenem que 
cal refer les previsions de creixement a la baixa.  
 
En el quadre s’exposa l’extrapolació del creixement ajustat als creixements que s’han produït 
entre els anys 2006-2009, que és el següent : 
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Tot i això, si contemplem les dimensions dels polígons de creixement, i la densificació del nucli 
urbà extensiu, no arribem a aquests valors en els vint anys de càlcul d’aquest POUM, que ja va 
fer les previsions de creixement a la baixa, tenint en compte que si bé es dissenyaven tres 
polígons residencials nous, també se’n suprimien de previstos en el planejament vigent, per+ò 
no executats, amb la qual cosa les previsions de creixement no es veuen augmentades, 
respecte al pla general del 1983, sinó encara reduïdes, tant pel que fa al nombre estricte de 
llars previstes com de sòl.  
 
El valor mitjà de la població és de 38,29 anys, en el cas dels espanyols i de 26,54 anys pels 
estrangers. Com a conseqüència de tot plegat, l’evolució de la natalitat és creixent i les 
previsions són que encara creixi més. Per tant, tot i que som conscients que és difícil fer 
extrapolacions estadístiques en una qüestió sotmesa a tantes variables. No és descabellat  
preveure que la població  arribi als 4.000 habitants en el període de càlcul del POUM, del 
POUM (al llindar del 2029).  

)  INDICADORS ECONÒMICS. SOCIETAT 

Els condicionants econòmics són decisius per entendre el recent creixement residencial. La 
oferta dels llocs de treball al mateix municipi és determinant a l’hora de l’adquisició de 
l’habitatge   
 
El seu teixit industrial és també molt menor que les ciutats i pobles més grans de la Plana, (Vic, 
Manlleu, Roda de Ter, per exemple), a la vegada que aquestes característiques han 
proporcionat fins a finals dels anys 80 del segle XX, un limitat consum de sòl apte per a ser 
urbanitzat, que s’ha vist revolucionat quan, per diferents motius, ha començat a considerar-se 
més atractiu viure als poble perifèrics que als nuclis de població més grans. Aquesta 
transformació es pot fonamentar en : 
 

 La proximitat dels polígons industrials de Vic ( a l’entorn de la carretera Vic-Roda 
de Ter i de l’Eix transversal), fora dels límits del terme municipal, però propers (a 
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tocar Folgueroles i Calldetenes). Aquesta facilitat de teixit industrial proper al 
municipi ha desviat als pobles més petits la població jove que ha buscat un altre 
qualitat de vida. 
 

 Aquesta proximitat de teixit industrial de grans dimensions, especialment pel que 
fa als polígons situats a l’entorn de la cruïlla de carreteres (i de l’Eix Transversal) 
diversificat des de petites a mitjanes empreses, dóna seguretat econòmica al 
treballador i perspectives de canviar d’habitatge. 

 
 La baixa taxa d’atur durant tots aquests anys. 
 
 L’elevat nombre de membres per família. Els fills a partir dels 16 anys ja solen 

treballar. 
 

 La bona productivitat de les finques agrícoles, ajudades amb explotacions 
ramaderes de tipus familiar. 
 

 La bona acceptació del municipi des del punt de vista turístic, dintre dels conjunts 
dels pobles d’Osona. 

I DE QUALITAT DE VIDA 

S’ha d’afegir, per aquest municipi en concret, el condicionant paisatgístic i climàtic. 
Efectivament, la posició del nucli urbà a cavall entre la Plana de Vic i Les Guilleries crea un 
clima, que tot i ser molt similar al de la resta de la plana (amb els problemes d’inversió tèrmica i, 
per tant, de manca d’assolellament al hivern, baixes temperatures i boires) no és tan acusat, de 
tal manera que, la temperatura sempre està un o dos graus per sobre de la fondalada de la 
plana a l’hivern i també és lleugerament més suau a l’estiu, com hem apuntat en l’apartat 
corresponent al clima.  

Aquest fet, junt amb els altres, que segurament pesen més a l’hora de decidir comprar 
l’habitatge -com el valor del sòl, evidentment, el preu dels habitatges i el tipus de promoció -, 
són un factor que, per la gent que s’ha d’assentar en algun lloc definitivament, es valora a l’hora 
d’escollir-lo. 

Per altre costat, i no és un tòpic, el paisatge de llevant del terme municipal, des del nucli urbà 
en direcció al pantà de Sau, l’inici de Les Guilleries i el paisatge boscós que el forma, és un 
atractiu paisatgístic valorat, igual que als altres pobles que estan a cavall entre la plana i la 
mitja muntanya, com Taradell o en menor grau Folgueroles. 

En tercer lloc, cal considerar el tamany del municipi i la quantitat de població, que fan que sigui 
atractiu per la seva tranquil·litat. La indústria no representa un factor desestabilitzant per la 
qualitat de vida del municipi. És d’apreciar el ritme de vida pausat, i la disponibilitat dels 
equipaments imprescindibles.  

En resum, un racó atractiu i calmat, sense grans problemes socials ni col·lectius marginals on 
l’índex de qualitat de vida és molt elevat, en el que queda pendent la millora de l’accessibilitat, 
especialment al polígon industrial, i la sostenibilitat urbanística del municipi. 

El creixement de la població va portar a un creixement immobiliari molt estabilitzat i reduït, fins 
a l’increment d’aquests últims anys, en què un creixement pausat però constant de la població 
ha originat un increment del mercat immobiliari i de les noves construccions. Aquesta última 
etapa, a l’empara del  Pla General de l’any 1983, va suposar l’ocupació de l’eixample en un 
trama de baixa densitat i gran extensió, que va decantar el model de municipi, cap a un nucli 
urbà, amb un gran pes del model residencial extensiu.  

Tot i que va ser fruit d’una visió especulativa del sòl (prèviament planificada), va aportar la 
infraestructura mínima i els equipaments i serveis mínims, però segurament no suficients, de tal 
manera que a primera instància no va provocar cap dèficit per a la resta de vilatans, però a la 
llarga un creixement poc sostenible, com el model que tenim, sí que repercutirà a la resta de 
població, quan s’hagin d’esmerçar esforços per refer les xarxes d’infraestructures afeblides amb 
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el temps, i completar els equipaments i espais verds de tipus global, que no estan presents en 
aquesta zonificació. 

S’ha de dir que, durant aquests anys, les preferències per l’habitatge, impulsat pel model que 
va establir el Pla General,  han derivat d’una manera molt important cap a la casa unifamiliar 
amb jardí en detriment dels habitatges plurifamiliars, que mai no han estat importants al 
municipi, la qual cosa ha afectat especialment la nova construcció. Tampoc han tingut un bon 
mercat immobiliari els habitatges situats al nucli antic, entre mitgeres i amb carrers estrets, 
especialment en els sectors menys centrals del teixit urbà. 

Entenem que el planejament ha d’acotar aquest creixement i consum de sòl i reequilibrar 
l’habitatge unifamiliar i plurifamiliar per fer aquest creixement més compatible amb els criteris 
de sostenibilitat actuals, més vinculat al model del nucli antic, que no pas al residencial 
extensiu. 

Tot i les dades dels municipis industrials de l’entorn, Sant Julià de Vilatorta no s’ha escapat del 
creixement migratori, que ha estat sostingut, encara que no molt important a nivell quantitatiu. 
El seu percentatge és baix, ja que la manca de grans indústries que necessiten molta mà 
d’obra i poca qualificació o un teixit industrial molt dens i extens, ha fet que no s’estableixi un 
gran nucli de població d’aquestes característiques al municipi, tot i que amb el que queda 
patent a la memòria social, és clar que existeix una població immigrant estable, formada 
bàsicament per famílies completes, que en alguns casos han arribat a adquirir habitatge en 
propietat i que formen un grup estable, que cridarà nova immigració. Bàsicament, com reflecteix 
l’estudi demogràfic de la Diputació de Barcelona, es d’esperar un increment pausat però 
continu d’habitants de procedència forana.  

Tot i que s’ha exposat aquest increment de població immigrant, no s’han format bosses dintre 
del teixit urbà, segurament per la manca d’habitatges en blocs plurifamiliars de baixa qualitat 
arquitectònica i d’habitabilitat i per tant, de lloguers baixos, ja que com hem comentat, a Sant 
Julià hi predomina i s’hi construeix, bàsicament, un altre model d’habitatge. 

 
Com ja hem esmentat en els punts anteriors, aquestes condicions que afecten el creixement, la 
infraestructura viària que marca noves zones d’influència aptes per a ser urbanitzades, els nous 
equipaments i zones de protecció i, especialment, el límit fixat per l’equip de govern, configuren 
unes disponibilitats de sòl que es reflecteixen, globalment, en el quadre adjunt. 
 
 

sup. Ha % 
SUC Sòl urbà consolidat 138,17 8,600%

SNC Sòl urbà no consolidat 6,62 0,412%

Total sòl urbà 144,79 9,01%

SUD Sòl urbanitzable delimitat 29,96 1,86%

SND Sòl urbanitzable no delimitat 0,00 0,00%

Total sòl urbanitzable 29,96 1,86%

SNU Sòl no urbanitzable 1.431,79 89,12%

Superfície del municipi 1.606,54 100%

Creixement previst sobre el sòl urbà  actual 20,69%
Creixement previst sobre el municipi 1,865%
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4.3  POLÍTICA DE SÒL I HABITATGE 

 
A tenor del que disposa el Text Refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, decret 1/2005 de 26 
de juliol, l’Ajuntament ha de constituir el patrimoni de sòl i habitatge,  que estarà format pels 
edificis i sòl susceptibles de complir amb les finalitats de :  

  
 Preveure, posar en marxa i desplegar tècnicament i econòmicament, l’expansió de la 

població i la millora de la qualitat de vida. 
 

 Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat 
 

 Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar 
l’adquisició de sistemes urbanístics. 
 

 Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.  
 
Aquest Patrimoni de sòl i habitatge es desenvoluparà a partir de l’aprovació del Programa 
d’Actuació Urbanística Municipal, complementari a aquest Pla d’Ordenació. Mentre aquest no 
s’aprovi, es deixa un paràmetre genèric del 30% del total de sostre de nova construcció, d’ús 
residencial, que s’haurà de destinar a habitatge protegit de promoció privada o pública  

 

 

4.3.1 Càlcul de la superfície màxima per habitatge  

 
Atenent al que determina l’art.7 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per 
al dret a l’habitatge 2004-2007que diu: 
 
Article 7 
Requisits dels habitatges amb protecció oficial 
 

Els habitatges amb protecció oficial han de complir els requisits següents: a) Han de tenir 
una superfície útil màxima de 90 metres quadrats. En el supòsit dels habitatges adaptats a 
persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda permanent, es podrà incrementar la 
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superfície útil fins a 108 metres quadrats, i podrà arribar a un màxim de 120 metres 
quadrats quan es destinin a famílies nombroses. 
 
La superfície útil dels habitatges amb protecció oficial es computa d’acord amb el que 
estableixen les normes d’habitabilitat i, si s’escau, ha d’incloure la meitat de la superfície 
dels espais exteriors d’ús privatiu de l’habitatge, fins a un màxim del 10 per cent de la 
superfície útil interior. 

 
En aplicació de l’art.7  esmentat,  cap sector del POUM podrà preveure habitatge HPO amb una 
superfície superior a: 
 
Habitatge HPO :  
 

Superfície útil màxima   =    90,00 m2 

Superfície construïda màxima  =  108,00 m2 

(superfície  d’envans, murs i espais comuns 90,00 x 1,2 = 108) 
 
L’habitatge que preveu generar el P.O.U.M.  es reparteix de la següent manera : 
 

4.3.2. habitatges actuals i potencial de la creació d’habitatges 

 
D’acord amb els valors obtinguts de l’ajuntament, a Sant Julià de Vilatorta, a gener del 2009, la 
població és de 2.933 habitants.  
 
Aquests habitatges, tenen el règim de propietat següent, d’acord amb els valors de l’IDESCAT per 
l’any 2001 reflectits en el primer quadre, que s’han extrapolat a l’any 2009 i a l’any 2030, en els 
altres dos quadres. 
 

 
 

4.3.3. Habitatges d’HPO existents i dèficit actual.  

 
El nombre actual d’habitatges a 1 de gener del 2009 és de 1.211 habitatges existents. En 
construcció, segons dades dels serveis tècnics municipals, en tenim 58 (39 d’unifamiliars i 19 en 
dos blocs plurifamiliars), tots en règim lliure, amb una previsió d’ocupació d’unes 140 persones. 
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El nombre d’habitatges a finals del 2010, si s’acaben construint  tots ja serà de 1.269 habitatges i 
una població global de 3.070 habitants, inferior a les previsions demogràfiques, però entenent que 
no s’inicien noves construccions, el resultat està dintre les previsions.  
 
Amb les dades aportades pels serveis tècnics municipals, podem considerar que el nombre 
d’habitatges en sòl urbà encara no edificats pot  estar al voltant de 260 habitatges (s’inclouen els 
previstos en el sòl urbà no consolidat i els plans parcials aprovats i no construïts ),  per la qual cosa 
el número d’ocupants d’aquestes llars seria de uns 634, (amb una ràtio com l’actual de 2,42 
habi/llar).  
 
El nombre d’habitatges actuals de renda lliure i d’HPO, i la previsió del nombre d’habitatges a 
construir, segons la reserva de parcel.les en sòl urbà, en construcció i en solars no edificats, són 
els següents :  
 

QUADRE HABITATGES 
de Renda 

LLiure 
D’alguna forma d’HPO TOTAL 

Habitatges actuals 1.195 0 1.195 
Habitatges  HPO 16 0 16 
Habitatges en construcció 58 0 58 
Reserva sòl urbà no edificat 262 0 262 
TOTAL 1.531 0 1.531 

 
Per tant amb les dades actuals es podria arribar a una població de 3.707 habitants 
(2.933+140+634), sense cap tipus de creixement. 
 
Però es també evident que al llindar del 2030, no es podrien garantir ni el nombre d’habitatges 
necessaris per a la població del moment ( per sobre dels 5.000 habitants segons previsions 
demogràfiques), si no es fessin noves previsions per encabir-hi al menys 1.350 habitants més. 
Sense més creixement, i per tant sense solars per a construir habitatges protegits, tampoc es 
compliran les previsions mínimes obligatòries d’habitatges de protecció pública que estableix la 
legislació vigent. Caldrà, doncs, fer previsions en el POUM per compensar aquestes mancances. 

 

4.3.4. Dèficit actual d’habitatges d’HPO. 

 
El règim de tinença dels habitatges, en valor percentual és, per l’any 2001, el següent, i extrapolant 
al 2009, mantenim els percentatges. 
 
    HABITATGES PER RÈGIM DE TINENÇA (percentatge) 

Habitatges familiars 
 De propietat   

 
Compra 
pagada 

Pagament 
pendent 

Herencia o 
donació 

lloguer 
Cedit 
gratis 

altres Total 

ST.Julià Vilatorta 48,8 27,5 3,1 13,0 4,6 3,1 808 
Osona 46,7 23,5 6,7 16,8 2,7 3,6 44.194 

Catalunya 45,9 27,6 5,5 16,6 1,6 2,7 2.315.774 
 Font IDESCAT, dades de l’any 2001 

 
Així doncs, segons el règim de propietat , tenim que : 

El 59,6 % de la població actual és propietària del seu habitatge. 
El 27,5 % es propietari del seu habitatge però encara l’està pagant 
El 13 % de la població esta en règim de lloguer 
 

Per tant, aquest 13 % a Sant Julià de Vilatorta, que no té habitatge en propietat, es susceptible de 
disposar d’un habitatge de protecció oficial. Entenem que aquest és el dèficit actual que hauria 
d’estar solventat. Així el nombre d’habitatges necessaris d’HPO per compensar-ho serà de 157 
habitatges. 
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4.4. CAPACITAT ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES PER L’ADQUISICIÓ 
D’HABITATGE 
 

4.4.1. Nivell general d’ingressos. 

 
Pel que fa al càlcul de les possibilitats d’accés a l’habitatge, s’ha de comparar el cost econòmic de 
les diferents tipologies d’habitatge lliure i protegit amb una estimació dels ingressos de les llars de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Es dona el cas però que només podem disposar del càlcul dels ingressos per llar, a partir del 
quadre general per Catalunya.  Així, en primer lloc s’ha efectuat una Taula dels ingressos familiars 
comptats per llars, com a primer pas per calcular el grau d’endeutament que poden arribar les 
famílies. 
  
 
Valors absoluts d’ingressos per llars
  

         %  2008  2010 2015  2020  2025  2029 

D
EM

A
N
D
A
 S
EG

O
N
S 
IN
G
R
ES
SO

S 

Total demanda  100  2.933 3.135 3.640 4.145 4.650  5.054 

Fins              a            500€  6,60  194  207  240  274  307  334 

Entre  501€  i      750€  6,70  197  210  244  278  312  339 

Entre  751€  i  1.200€  13,40  393  420  488  555  623  677 

Entre  1.201€  i  1.500€  10,13  297  318  369  420  471  512 

Entre  1.501€  i   1800€  11,48  337  360  418  476  534  580 

Entre  1.801€  i  2.100€  14,17  416  444  516  587  659  716 

Entre  2.101€  i  2.400€  18,22  534  571  663  755  847  921 

Entre  2.401€  i  3.500€  13,50  396  423  491  560  628  682 

Entre  3.501€  i  4.200€  3,86  113  121  141  160  179  195 

Mes             de         4.201€  1,94  57  61  71  80  90  98 

 
*Font pròpia obtinguda a partir del gràfic de distribució de la renda i llindar de risc de pobresa a Catalunya 2004. Institut 
d’Estadística de Catalunya-EDRiRP/2004 

 
 

Aquests valors s’han extret, a partir dels resultats globals per Catalunya, del treball de Estadística 
Social, “Estadística de distribució personal de la renda i de risc de pobresa. 2004”, Ampliació de 
resultats de l’enquesta de condicions de vida. Treball de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
Aquests valors extrets de la campana de Gauss, estan situats en l’àmbit de Catalunya. Caldrà 
extrapolar al municipi. 
 
Del volum d’ingressos familiars,  es desprèn que el 57,48 % de les llars no es poden endeutar per 
sobre dels 1.000 euros mensuals (això vol dir que els ingressos familiars estan com a mínim per 
sobre els 2.100 euros), per el que queden exclosos del mercat, i per tant la demanda solvent serà 
del 37,52 %. 
 
Cal descartar també la demanda d’habitatge de qualitat, que sempre existirà, amb ingressos 
familiars per sobre dels 2.500 euros mensuals, i que representa aproximadament el 5 % del total 
de la demanda del mercat. (habitatges unifamiliars). 
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Aquest 57,48 % de l’increment de la població necessitarà d’un habitatge protegit en alguna d eles 
seves modalitats, atenent exclusivament a les previsions demogràfiques, que es corregiran, per 
adequar-la a Sant julià de Vilatorta. 
 

DISTRIBUCIÓ DE LA DEMANDA 

SOLVENT 
2on. Habitatge-millora 5 % 
Solvent 37,52 % 
total 42,52 % 

EXCLOSA 57,48 % 

   
 

4.4.2. Correcció per Sant Julià de Vilatorta.. 

 
Es dona però el cas que a Sant Julià de Vilatorta, el règim de propietat-lloguer dels habitatges no 
segueix aquesta pauta general per Catalunya. Es deu bàsicament al model d’habitatge majoritari, 
que és l’unifamiliar aïllat i de propietat.  Per tant, també es diferent la renda familiar, amb valors 
més alts que la resta de Catalunya. 
 
Així tenim que respecte a la propietat (tal i com s’assenyala en el quadre del punt 4.3.4), els valors 
són : 
 

El 59,6 % de la població actual és propietària dels seu habitatge. 
El 27,5 % es propietari del seu habitatge però encara l’està pagant 
El 13 % de la població esta en règim de lloguer 
 

Extrapolant es pot considerar que :  
 
 El 13 % de les famílies en règim de lloguer de renda lliure a Sant Julià de Vilatorta són 

susceptibles de necessitar habitatges d’HPO. 
 
 Podem suposar que una part de les famílies que estan pagant mitjançant crèdits 

hipotecaris el seu habitatge, ( el 27,5 %), poden tenir problemes d’atur en algun membre 
de la seva família i quedar exclosos del mercat. Són també susceptibles de necessitar 
habitatges d’HPO. Podem, considerar aquest percentatge (exagerant la situació de la 
meitat d’aquestes famílies), o sigui un  13,75 % 

 
 El 59,6 % són ja propietaris del seu habitatge, i el 13,75 % en són també propietaris però 

encara l’estan pagant. 
 
Per tant traduint aquests valors en una nova taula d’ingressos familiars, s’ha de corregir el nivell 
d’ingressos en com a mínim  en 2,12 punts percentuals  (59,6 – 57,48). Així queda la nova taula 
d’ingressos familiars pel municipi  de Sant Julià, següent : 
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4.4.3. Conclusions. 

 
L’endeutament familiar, per a l’adquisició d’habitatge, en cap cas pot superar el 40 % dels 
ingressos de la unitat familiar. 
 
Tal i com es reflecteix en el quadre d’ingressos familiars, a sant Julià de Vilatorta, la disponibilitat 
econòmica de les famílies és la següent : 
 

El 4,17 % de les famílies tenen un volum d’ingressos familiars inferiors als 500 euros 
mensuals. Han d’optar obligatòriament a habitatges dotacionals de lloguer. 
 
El 18,5 % de les famílies estan situades en la forquilla d’ingressos entre 750-1.200 euros 
mensuals. Tampoc poden accedir a cap modalitat d’habitatges de renda lliure, ja que 
poden dedicar de 300 a 480 euros a l’habitatge.  
 
El 37,75  % de les famílies estan situades en la forquilla d’ingressos entre 1.200-2.100 
euros mensuals. Poden accedir a un habitatge de renda lliure de lloguer, o a habitatges de 
protecció pública,  ja que poden dedicar de 480 a 800 euros mensuals a l’habitatge.  
 
El 39,58  % de les famílies estan situades en uns d’ingressos superiors als 2.100 euros 
mensuals.  Poden accedir a un habitatge de renda lliure de compra o lloguer.   
 
Si tenim en compte que segons la demografia s’haurien de disposar de 2.130 habitatges a 
l’any 2030, aquest repartiment hauria de ser, a trets generals, de 481 habitatges amb 
algun tipus de protecció, i 1.649 habitatges de renda lliure. 
 
No obstant, hem de tenir en compte que aquest és un escenari demogràfic, que quedarà 
matisat per les previsions d’aquest  POUM, que  corregeix a la baixa el volum d’habitants i 
per tant el nombre d’habitatges a construir. Sobre les previsions d’aquest planejament es 
dissenyarà la política d’habitatges socials.  
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4.4.4. Justificació de les reserves de sòl per habitatge protegits segons LU 

 
Les reserves de sòl per cada àmbit de planejament són les següents : 
 

 
 
Com a conclusió es pot dir que el POUM compleix amb els requeriment  de la LU pel que respecte 
a la previsió de les reserves per a sòl necessari per a la construcció dels habitatges d’HPO. 
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5. AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’HABITATGE 
SOCIAL AL MUNICIPI. 

5.1.  NOMBRE D’HABITATGES SEGONS EL POUM  
 

A la vista del quadre anterior, queda clar que els habitatges de nova construcció previstos tant 
per a sòl urbà no consolidat com  per a sòl urbanitzable, son : 

 

El càlcul del nombre d’habitatges destinats a “Habitatge concertat” representa el 10 % del 
sostre total del sector, dividit per la mitjana de la superfície construïda dels habitatges 
concertats. 

El càlcul del nombre d’habitatges destinats a “Habitatge de protecció pública” representa el 20 
% del sostre total del sector, dividit per la mitjana de la superfície construïda dels habitatges de 
protecció oficial. 

En resum :  
         
 D’INICIATIVA PRIVADA 
 

 habitatges de renta lliure    424 ut  
 habitatges de protecció pública   112 ut   ( 77 +35) 
 
 
D’INICIATIVA PÚBLICA 

 
 habitatges concertats          57 u t (38 + 19) 

TOTAL          679 ut 
 

Traduïts aquests habitatges a nombre de persones, tenim que : 
 
El potencial dels àmbits de SUD, per a l’augment de població és de :   
SUD previst en PG (Perer II) 

231 hab x  2.40 habit/llar  =    554  habitants 
SUD previst de nou 

295 hab x  2.40 habit/llar  =    708  habitants 
 

El potencial del POUM  (SUD+PMU) és de:   
 

679 hab. X 2,40 habit/llar =  1.630 habitants 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

5.AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’HABITATGE SOCIAL AL MUNICIPI 

 
 Pàg. 54 
 

 

La previsió de creixement en els vint anys de càlcul segons estudi demogràfic es de 2.121 
habitants en una visió de creixement, atenent només les previsions demogràfiques. per contra 
la previsió del POUM es situa dins del marge acceptable d’un creixement moderat de 1.603 
habitants al llindar de l’any 2.030. 
 
El nombre actual d’habitatges a 1 de gener del 2009 és de 1.211 habitatges existents. En 
construcció, segons dades dels serveis tècnics municipals, en tenim 58 (39 d’unifamiliars i 19 
en dos blocs plurifamiliars). Tots en règim lliure.  
 
Amb les dades aportades pels serveis tècnics municipals, podem considerar que el nombre 
d’habitatges en sòl urbà encara no edificats pot  estar al voltant de 260 habitatges (s’inclouen els 
previstos en el sòl urbà no consolidat i els plans parcials aprovats i no construïts ),  per la qual cosa 
el número d’ocupants d’aquests seria de unes 630 persones. Sumant-hi el nombre d’habitatges 
dels tres polígons de creixement (340 unitats, comptant-hi inclòs la protecció oficial, amb un 
nombre d’habitants potencials de 970 persones),  I la població de l’any 2009 que és de 2.933 
habitants el resultat final del model urbà passarà a ser de uns 5.054 habitants, i el nombre total 
d’habitatges serà de uns  2.000 habitatges, (1.211+58+260+468), que donen una ràtio de 2,34 
persones/habitatge. 
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L’estudi demogràfic que acompanya el POUM, fet per la Diputació com un dels treballs previs, ja 
en la fase de l’Avanç, i que es reflecteix en la pàgina 34 de la memòria del document aprovat 
inicialment estima que pel 2023 es sobrepassarà aquesta xifra ( 14 anys), i la previsió feta a la 
baixa a partir de la davallada econòmica de l’any 2008, a trenta anys vista (al 2030), ja s’arriba a 
aquesta població. En qualsevol cas hem de dir que el creixement demogràfic va lligat a la bonança 
econòmica, i aquests factors que incideixen en la construcció de nous habitatges i l’augment de la 
població, no es poden regular a partir d’un planejament sinó de l’evolució global. Per tant 
s’assoliran a 15, 30 o molts més anys, però el nou model ja estarà establert..  
 
Resumint la situació de la realitat actual exposada en el capítol anterior, i les previsions que 
estableix el POUM, tenim que el resultat següent resultat : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Com, és pot apreciar el nombre d’habitatges a l’any 2030, són 1.999 unitats més que els actuals. A 
aquesta quantitat ha de sumar-se el dèficit actual de 157 habitatges. Aquest dèficit no suposa un 
increment de població sinó que part de la població actual hauria de poder, pel seu baix nivell de 
renda, assolir un habitatge protegit, que al no existir, s’haurà de crear. Es comptabilitza per tant 
com una necessitat que ha de contemplar aquest planejament. 
 
Queda per avaluar si aquesta oferta d’HPO aconsegueix compensar la demanda exclosa del 
mercat, entenent que aquesta demanda exclosa correspon a les necessitats de dèficit històric com 
les noves famílies que no tenen una renda anyal suficient per assolir la compra d’habitatges de 
renda lliure i, per tant s’han d’encaminar a habitatge de compra protegit o habitatge de lloguer.  
 
Per tant, ja que disposem del quadre de valor que estableix les possibilitats 
d’endeutament de les famílies per la compra d’habitatge, ens cal calcular quin és el preu 
d’aquest habitatges , per conèixer a quin model s’hauran de decantar segons les seves 
possibilitats econòmiques, i conseqüentment quins models d’habitatge haurem de 
preveure. 
 
5.2 RESPECTE EL PREU DELS HABITATGES DEL MERCAT ACTUAL 
 

5.2.1 Habitatges de renda lliure 

 
Els preus de venda actuals, a la data de la redacció d’aquest document (setembre 2009), dels 
habitatges a partir de les dades obtingudes a Internet, el resultat global es el que es reflecteix en el 
quadre adjunt. 
 

Concepte Població Habitatges 
Ratio 

Pers/hab 
Habitatges actuals (1 gener 2009) 2.933 1.211 2,42 
Habitatges en construcció 140 58 2,42 
Habitatges en sòl urbà renda lliure 501 207 2,42 
Habitatges en sòl urbà HPO 133 55 2,42 
Habitatges previstos en sectors nous POUM (renda lliure) 803 294 2,73 
Habitatges previstos en sectors nous  POUM (protegits) 475 174 2,73 
Mancança actual  habitatges HPO  157  
TOTAL any   2030 4.985 2.156 2,31 
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A partir de les taules anteriors, s'extrapolen les següents taules de valors mitjos dels preus de 
venda i lloguer d'habitatge del municipi: 
 
Preus de venda habitatges de nova construcció : 
 
 
 
 

COMPRAVENDA 
Obra Nova 

PREUS DELS HABITATGES. Any 2009 

Tipologia Preu mercat Superfície tipus Valor Tipus 
Habitatge en edifici 

plurifamiliar 
3.000-4000 €/m2 80 m2 240.000-300.000 € 

 
Preus de venda habitatges de segona ma: 

 
COMPRAVENDA 
Habitatges 2a.  ma 

PREUS DELS HABITATGES PER TIPOLOGIES. Any 2009 

tipologia Preu mercat Superfície tipus Valor Tipus 
Habitatge en edifici 

plurifamiliar 
2.500-3.000 €/m2 80 m2 200.000-240.000 € 

Habitatge Unifamiliar 2.500-3.000 €/m2 193 m2 482.500-579.000 € 

 
 
Preu dels habitatges de lloguer : 

  
Habitatges de LLOGUER PREUS DELS HABITATGES PER TIPOLOGIES. Any 2009 

tipologia Preu mercat Superfície tipus 
Habitatge en edifici plurifamiliar 550-600 €mes 75 m2 

*Font pròpia, segons dades recaptades 
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Aquestes dades fan palesa la crisi del mercat immobiliari ocorregut al 2008, on després d'un 
període de gran creixement de la construcció, augment de l'oferta immobiliària i pujada de preus 
de forma extraordinària, ens trobem en una nova situació del mercat immobiliari, on l'edificació s'ha 
aturat i els preus del mercat d'habitatges de venda han baixat significativament.   
 
Contràriament però, els preus dels habitatges de lloguer del municipi, no només no han baixat sinó 
que, en alguns casos han augmentat, situant-se de forma genèrica a uns 7-8 euros el m2, és a dir 
uns 525-600 euros al mes. 
 
Les quotes mensuals pel pagament d’una hipoteca per a 160.000-190.000 euros (equivalent al 80 
% del preu de venda), suposa una despesa familiar de entre 800-1.300 euros. Prendrem com a 
mitjana un valor 1.000 euros. 

 
Reflectint aquests valors gràficament, les llars excloses per cada model d’habitatge, obtenim els 
quadres següents : 

 

5.2.2 Habitatges de protecció pública 

 
Quadre de valors mercat HPO 

 

Tipologia habitatge 
Superfície 

útil 
Preu unitari 

(€/m2) 

 
Preu 
Total 

Cost 
mensual 

Ingressos 

Lloguer Protegit 
30 anys 60 m2 2,79  167,40 € 418,50 € 
25 anys 55 m2 3,91  215,05 € 537,62 € 
10 anys 40 m2 6,14  245,60 € 614,00 € 
Venda protegida      
Règim especial 70 m2 1.630,72 114.150,40 € 602,36 € 1.505,90 € 
Règim general 75 m2 1.863,68 139.776,00 € 737,59 € 1.843,98 € 
Concertat 80 m2 2.096,64 € 167.731,20 € 885,10 € 2.212,75 € 
Mercat lliure      
Lloguer 70 m2 9 €/m2  630,00 € 1.375,00 € 
Compra 
2a ma 

75 m2 2.750 206.250,00 € 1.087 € 2.717,50 € 

Compra 
Obra nova 

75 m2 3.500 262.500,00 € 1.260 € 3.150,00 € 

*Font pròpia 

5.3 AVALUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT A L’HABITATGE  
 

5.3.1. En el mercat lliure 

Accés a un habitatge de lloguer : 
 
Tenint en compte que el preu mig de lloguer es situa a l’entorn de 550-600 euros mensuals, 
com a lloguer de referència, i que es destinen com a màxim el 40 % dels ingressos familiars a 
l’habitatge, d’acord amb les dades de distribució de renda disponibles, com a mínim, un  
22,67% de les llars queden excloses perquè estan per sota dels 1.200-1.500 euros d’ingressos 
mensuals. 

 
Accés a un habitatge de segona ma de superfície mitja  

 
Tenint en compte que la superfície mitja d’un habitatge esta entre 60 i 89 metres quadrats, 
prenent com a referència un habitatge de 75 m2. si el preu mig de venda és de 2.500-3.000 
euros (prenem com a referència 2.750 €), dona un valor mig per  l’habitatge de 206.250 euros. 
 
Aplicant el càlcul d’una hipoteca estàndard, en les condicions actuals, al 3,5 % d'interès pel 80 
% del valor del pis en trenta anys, la quota inicial resultant és de uns 800 euros mensuals. 
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La despesa mensual de 800 euros, considerant que l’esforç del pagament de l’habitatge sigui 
com a màxim el 40 % dels ingressos familiars, la llar necessita uns ingressos de 2.000 euros, 
s’exclou, per tant el  46,17 % de les llars.  
 

Accés a un habitatge d’obra nova 
 
El preu tipus de l’habitatge, de qualitat mitja, segons mostres de mercat recollides, i que 
s’esmenten en el cos del present document, és de entre 3.000-4.000 euros/m2. 
 
Un habitatge de uns 75 m2, útils (dos dormitoris), val aproximadament 240.000-300.000 euros, 
que aplicant les condicions de la hipoteca a 30 anys, al 3,5 % d’interès, dona una quota 
mensual de 900-1.200 euros. 
 
En aquest cas queden excloses de la demanda solvent totes aquelles llars que no assoleixen 
els 2.400 euros d’ingressos mensuals, això representa la exclusió del 78,74 % del total. 

 

5.3.2. Avaluació de l’accessibilitat a l’habitatge protegit 

 
Accés a un habitatge de lloguer protegit 

 
La distribució d’ingressos de les llars posa de manifest només que un 9,27 % de les llars 
queden excloses del accés als habitatges protegits de lloguer a 30 anys , en la modalitat més 
econòmica. Aquestes llars serien les susceptibles d’accedir a habitatges dotacionals. 
 
D’altra banda, respecte a les altres modalitats d’habitatge de lloguer protegit, la necessitat 
d’ingressos, per assolir el cost del lloguer, es situa entre 750  i 1.200 euros mensuals, per lo 
que la demanda exclosa és del  9,27 %, i només hi pot accedir-hi un 13,40 % de les famílies 
 

Accés a un habitatge protegit de compra en règim general 
 
Per llars de 2 membres, són necessaris uns ingressos de entre 1.800-3.500 euros mensuals, 
per la compra d’un habitatge protegit en règim general (5,5 a 5,5 vegades el salari mínim 
interprofessional). Pot accedir a aquest tipus d’habitatge el 47,07 % de les famílies. 

 
Accés a un habitatge protegit de compra en règim especial 

 
Per una aproximació, prenem una llar de 2 membres, i són necessaris uns ingressos de entre 
1.200-1.800 euros mensuals ( 1,5 a ,5 vegades el salari mínim interprofessional), entenent que 
per sota dels 1.000 euros mensuals d’ingressos seria quasi impossible assolir la compra d’un 
habitatge d’aquest tipus. Pot accedir a aquest tipus d’habitatge un 23,5 % de les famílies. 
 

Accés a un habitatge protegit de preu concertat 
 
Per avaluar el potencial de llars que podrien acollir-se a aquest tipus d’habitatge hem 
considerat aquelles llars amb un nivell d’ingressos superiors a 5,5 vegades fins a 6,5 vegades 
el sou mínim interprofessional, o sigui entre 3.500 i 4.200 euros mensuals d’ingressos. 
Les llars susceptibles d’aquest tipus d’habitatge, representen el 4,25 %  
 

 
5.4 CÀLCUL DE LA DEMANDA EXCLOSA 
 
La demanda, en general, té uns trets identificatius que podem concretar en els aspectes següents : 
 

 El percentatge més important de ciutadans que necessitaran habitatge, correspondrà a un 
perfil de família jove de 2-3 components (amb un promig d’edat de 38,5 anys). 
Conseqüentment els ingressos d’aquests nuclis familiars son considerablement  baixos . 
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Els habitatges de segona mà es venen a un preu de entre 200.000-240.000 euros. Els nous 
pràcticament es venen a l’entorn dels 240.000-320.000 euros. Aquests preus suposen uns 
valors mensuals de l’hipoteca a 30 anys de 850-1.300 euros/mes, superior al que els ciutadans 
poden pagar. 
 
No existeix un mercat important d’habitatges de lloguer. Cal crear un mercat de lloguer per 
mediació.  
 

 Les hipoteques es fan a 30-40 anys de durada, com a promig i les quotes estan entre 850-
1300 euros. ( interessos 2,5 % + 0,75). 
 

 La quantitat que pot pagar un comprador, des del seu nivell d’ingressos, de només 500 € 
en el 6,5 % dels casos i com a molt,  el  30,23 % pot arribar a quantitats situades entre 500 
i 1200 €.  

 
A partir d’aquests valors, es poden treure les següents consideracions: 
 

a) Projeccions demogràfiques: 
 

 La població continuarà creixent tot i que amb daltabaixos, a partir de la estabilització del 
mercat de treball. Segurament a la baixa respecte de les previsions fetes per aquests anys 
més immediats, però més ràpidament quan es torni a posar en marxa el mercat 
immobiliari, encara que no s’arribaran als valors d’aquests últims anys, per la qual cosa, 
hem rebaixat les previsions contingudes en el document aprovat inicialment.  D’acord amb 
les previsions del POUM, a l’any 2030 es podria arribar fins als 4.985 habitants,  
 

 Es podrien construir a Sant Julià fins a 320 habitatges en sòl urbà, sense necessitat de sòl 
de creixement en polígons d’actuació i plans parcials no executats. En els sectors de 
creixement és preveu la construcció de 468 habitatges (294 de lliures i 174 protegits). 
 

 El dèficit històric a Sant Julià de Vilatorta suposa un valor de 157 habitatges, que s’ha de 
sumar a la demanda pel creixement.  

 
 
Atenent les valors dels habitatges existents, en construcció i previstos queda que : 
 
 Habitatges existents o en construcció (1.211 + 58 )  1.269 
 A construir en sòl urbà (207 + 55)        262 
 A construir en zones de creixement (294 + 174)      468 
 
Això significa que fent la mitja aritmètica directa farien falta 36 habitatges a l’any, (amb un període 
de càlcul de 20 anys, i la creació de 730 habitatges en total). 
   
Tenint en compte que es descompte un 5 %, que es destina a la demanda habitatges de gama alta 
(aïllats),  és a dir 2 unitats, seran resultat de la millora d’habitatge, quedant la resta de la demanda 
en un total de 34 habitatges anyals de primer habitatge. 

 
Del volum d’ingressos familiars,  d’acord amb el patró general d’ingressos per llars a nivell de 
Catalunya es desprèn que el 57,48 % de les llars no es poden endeutar per sobre dels 1.000 euros 
mensuals (això vol dir que els ingressos familiars estan com a mínim per sobre els 2.100 euros), 
per el que queden exclosos del mercat, i per tant la demanda solvent seria del 37,52 %. Per 
compensar aquesta demanda exclosa serien necessaris uns 336 habitatges amb algun règim de 
protecció pública. 
 
Amb la correcció de la demanda d’habitatge per Sant Julià de Vilatorta, en el que el 59,6 % de la 
població actual és propietària dels seu habitatge, el 27,5 % es propietari del seu habitatge però 
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encara l’està pagant i el 13 % de la població esta en règim de lloguer. D’acord amb la extrapolació 
calculada en el quadre adjunt, per compensar aquesta demanda exclosa, ajustada a Sant Julià de 
Vilatorta, serien necessaris uns 230 habitatges amb algun règim de protecció pública. 

 
 

 
 

 
Per tant, d’aquests 34 habitatges any que estaran al mercat immobiliari, un 30 % s’hauria de 
destinar, per llei a HPO, es proposa destinar-hi 11 habitatges any (229 en 20 anys). 
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5.5  QUANTIFICACIÓ DE LES TIPOLOGIES DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ 
PÚBLICA I DOTACIONALS DE LES TIPOLOGIES, SEGONS LES NECESSITATS  
 
Pel que fa a la distribució de les necessitats d’habitatge protegit, es dedueix, que el nombre 
d’habitatges d’HPO, que es podran construir a l’empara del POUM (229 habitatges), compleixen 
tant amb les previsions legals corresponents, com en les necessitats establertes per l’increment de 
població a Sant Julià de Vilatorta. 
 
S’ha d’afegir a aquests valors la aportació del dèficit d’habitatges d’HPO, ocasionat per la manca 
d’aquests habitatges protegits  durant aquests anys. Això suposa la necessitat  de destinar 157 
habitatges més al règim protegit.  
 
Dona un total d’habitatges amb algun tipus de protecció públics de 386 habitatges. 
 
Es disposa per complir aquesta necessitat amb els 229 habitatges previstos en les zones de 
creixement residencial, i els 170 habitatges vacants, detectats al municipi, que mitjançant 
operacions de medicació de lloguer es poden destinar als col·lectius exclosos. Amb conjunt 
superen la previsió. 
 
Proporcions de cada model d’HPO, segons l’avaluació de l’accessibilitat a l’habitatge protegit, (de 
l’apartat 5.3.2) tenim que :  
 

DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ
 Nombre d’habitatges Percentatge 
HP Concertat 11 2,85 % 
HP Règim General 109 28,24 % 
HP Règim Especial 55 14,24  % 
HP Lloguer 32 8,29 % 
HP Lloguer Dotacional 22 5,70 % 
Medicació de lloguer 157 40,68 % 
TOTAL 386 100 % 

         *Font pròpia 
 

Per tant s’han de tenir en compte aquests resultats; per la distribució dels habitatges amb 
protecció: 

 
54,67 % d’habitatge en règim de Lloguer 
 

 2,85 % d’habitatge dotacional públic destinat a famílies que queden excloses de l’accés a 
l’habitatge protegit. Són necessaris 22 habitatges  

 
 8,29 % d’habitatge de lloguer protegit en el règim general, en les diferents modalitats. 

Representa un total de 32 habitatges de HPO de lloguer. 
 

 40,68 % d’habitatge de lloguer per mediació, e. Representa un total de 157 habitatges de 
lloguer. 

 
 

42,48 % d’habitatge de HPO de venda 
 

 14,24 % en Règim especial, destinat Al grup de llars amb ingressos de entre 1,5 i 2,5 
vegades el Sou mínim interprofessional. Representen un total de 55 habitatges d’HPO de 
règim especial. 

 
 28,24 % de venda en règim general, destinats a famílies amb uns ingressos de entre 2,5 i 

5,5 vegades el sou mínim interprofessional. Aquest percentatge representa 109 habitatges 
de HPO de règim general 
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2,65 % d’habitatge a preu concertat 
 
 Aquests habitatges anirien dirigits a les famílies que queden excloses de l’habitatge 

protegit pel nivell dels seus ingressos i també del mercat lliure. 
 
 Aquest percentatge representa un total d’uns 11 habitatges de preu concertat. És evident 

que la proximitat de preus entre l’habitatge concertat i el de renda lliure, fa que la 
demanada sigui reduïda.  

 
Amb aquest repartiment, s’assolirien les necessitats de la demanda exclosa, o sigui els 229 
habitatges amb algun tipus de protecció necessaris, en el període de càlcul de 20 anys i els 157 
habitatges per compensar la demanda històrica, que els contemplem en la modalitat de lloguer per 
mediació. 
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6. EL MODEL ESCOLLIT PER A SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 

6.1.  CONCEPTES GENERALS 
 

6.1.1 Respecte al SÒL URBÀ I URBANITZABLE 

 
A partir de l’aprovació definitiva del Pla General, a l’inici del anys 80, i durant aquests vint i tants  
anys de vigència del planejament, s’ha produït un creixement del municipi sota els paràmetres 
fixats a partir dels plans parcials establerts dissenyats per a créixer en extensió i poca densitat 
cap a Folgueroles o cap a Vilalleons, amb un desequilibri important entre les diferents tipologies 
que s’haurien de com a mínim compensar proporcionalment, cosa que aquí no ha passat.  
 
No s’han valorat tampoc aquests últims vint anys, els habitatges del centre de la vila, per lo que 
no s’ha regenerat d’una manera important el teixit més antic, però a la vegada el més ric 
socialment, ans al contrari, s’ha produït com en la resta de municipis de la Plana de Vic, una 
demanda de les cases amb jardí, en les urbanitzacions de nova creació, com un signe de 
millora de la qualitat de vida. Aquests últims anys però, s’ha iniciat una lleugera recuperació 
d’aquest nucli històric, obrint el mercat amb la rehabilitació dels edificis vells i posant-los al 
mercat immobiliari. 
 
La proposta d’aquest nou Pla d’Ordenació va encaminada a: 

 
 Restablir l’equilibri territorial com a tema primordial, compaginant les necessitats de 

creixement residencial proposades, amb la trama urbana actual, i els criteris de 
sostenibilitat ambiental. 

 
 Marcar amb precisió un límit clar entre el nucli urbà amb activitat humana i l’entorn no 

urbà, per evitar la dispersió de l’activitat humana sobre el territori que envolta els nuclis 
habitats, que és precisament el que s’ha de preservar, ja que és el sustentador de la vida i 
la diversitat. 

 
 Inserir en el territori les preexistències i compaginar-les amb el creixement previst. Tant pel 

que fa a les xarxes de serveis i vies de comunicació, com pel que fa a la protecció del sòl 
no urbanitzable, en la zona del PEIN, i del PEPMEN que queden molt proper al nucli urbà. 

 
 Cuidar i rehabilitar el nucli antic, tant pel que fa als espais públics i dotació d’equipaments 

com per incentivar la regeneració dels habitatges i de la població.  
 
 Adaptar les normatives i paràmetres de les diferents qualificacions del sòl, amb la intenció 

de simplificar la seva catalogació.  
 
 Adequar la normativa d’edificació a la realitat actual, introduint les mesures de control 

urbanístic que regulin les noves situacions sorgides. 
 
 Definir a partir de la memòria social, el Patrimoni de sòl i habitatge. 
  
 Ordenar molt acuradament el sòl urbanitzable delimitat. Plantejar els Polígons de creixement 

a partir de les previsions de nova vialitat i garantir les reserves de sòl públic per mantenir uns 
estàndards adequats.  
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 Intervenir en el planejament per assolir estratègies de sostenibilitat, en el sòl urbà  i 
urbanitzable. Aquestes estratègies han d’incidir principalment en l’eixample extensiu existent, 
gran consumidor de sòl urbà i productor de dèficit estructural. 

 
 Preveure zones de creixement proporcionades a les necessitats reals del municipi. Per tant 

es tindrà en compte no solament les noves zones de creixement sinó també els solars lliures 
d’edificació, del sòl urbà consolidat i els polígons de sòl urbanitzable tramitats i no executats. 

 
 Preveure un creixement de sòl industrial de petita incidència al municipi (amb una 

ampliació del polígon actual), deixant el creixement industrial de gran magnitud per als 
polígons supramunicipals, a ubicar en altres termes municipals, junt a les cruïlles de les 
vies de comunicació, d’acord amb el que estableixi el planejament territorial. El polígon 
“local” ha de complir diferents objectius alhora, com són : 
 
- Possibilitar una implantació de les indústries locals en un mateix àmbit i així poder-les 

separar del nucli urbà residencial, barreja que es produeix ara. 
 
- Accentuar la necessitat d’un al nou accés des de l’Eix Transversal fins al nucli de Sant 

Julià des de l’actual sortida de Folgueroles, i amb un traçat que eviti el nucli urbà. 
 
- Servir de tap a l’expansió residencial en direcció a Vilalleons. 

 
 Fer una previsió de sòl No urbanitzable, sense protecció específica, per establir, si mai és 

dona el cas, una reserva, a llarg termini, de creixement residencial. Amb aquesta opció es 
vol aconseguir un model de nucli urbà, que tendeixi a compactar l’assentament urbà, i no 
disgregar-lo en direcció a Vilalleons, que és el pol d’atracció immobiliària més gran, però 
també l’espai mediambientalment parlant més interessant. 

 

6.1.2. Respecte al sòl NO URBANITZABLE 

 
El sòl no urbanitzable s’ha de tractar com element primordial del territori que conté, en el seu 
interior, la diversitat biològica. Entenem que és l’objectiu prioritari protegir el sòl no urbanitzable, 
fixant les mesures de conservació, incloent el que preveu el PEIN Guilleries-Savassona, i el 
PEPMEN (Pla Especial de Protecció i Millora de l’Entorn Natural, Guilleries Savassona), i 
acotant les activitats que poden agredir el medi natural. 
 
Hem d’entendre que el sòl no urbanitzable no és un sòl residual, que contingui les activitats 
humanes que no s’han pogut desenvolupar en el medi urbà per la seva incompatibilitat o per 
aconseguir un millor preu del sòl. És, precisament, a la inversa: perquè el sòl no urbanitzable 
està constituït per tots aquells  terrenys que, pel seu valor natural, agrícola, ramader, forestal, 
faunístic i/o paisatgístic, cal protegir del processos d’urbanització de caràcter urbà i dels usos 
contraris als objectius abans indicats, amb la finalitat de preservar i potenciar la continuïtat i 
millora de les condicions i recursos naturals d’aquests sòls i de conservar la seva funcionalitat 
ecològica i d’equilibri territorial.  
 
Són les actuacions que s’han de portar a terme en aquest Pla que,  per aquest tipus de sòl, són 
les següents :  
 
 Protegir i conservar els dos tipus principals d’hàbitats (la plana i el bosc) i establir, en 

l’informe ambiental del territori, les possibles connexions i eixos vertebradors del paisatge. 
Dotar de normativa específica les actuacions residencials en petits nuclis, per fixar les 
condicions mínimes d’infraestructures i aprofitament. 
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 Compatibilitzar les activitats agràries i forestals locals amb la preservació del medi, 
afavorint l’equilibri ecològic dels  territoris humanitzats. En resum, fer sostenible 
l’aprofitament del sòl no urbanitzable amb activitat humana enfront la protecció del medi. 

 Recuperar la imatge perduda del paisatge rural i potenciar la seva funció social com a 
espai de lleure i de repòs.. 

 Identificar els assentaments humans en aquest medi, ja siguin les masies i els seus 
annexes, com les granges, els coberts, etc, amb la intenció de catalogar, i per tant 
preservar, les edificacions i els espais que tenen interès històric, arquitectònic o 
paisatgístic i establir, per a les altres edificacions, les opcions d’ampliació (o no) i els 
paràmetres necessaris per acotar la seva expansió i provocar la seva integració al medi.  

 Fer la previsió d’una superfície de Sòl No Urbanitzable, sense protecció específica, per 
establir, si mai és dona el cas, una reserva, a llarg termini, de sòl susceptible de ser 
transformat en urbanitzable, d’acord amb els mecanismes de transformació  que estableixi 
la legalitat vigent. 

 
6.2.  PROPOSTA PER AL SISTEMA VIARI  DE TRANSPORT 
 
Actualment el municipi te un accés primari, com és la carretera comarcal que enllaça Vic amb Sant 
Hilari de Sacalm. Aquesta carretera recull també la sortida de l’Eix Transversal, de Lleida a Girona, 
anomenada “Sant Julià- Calldetenes”, i porta el trànsit al nucli urbà entrant per ponent. Aquesta 
mateixa carretera, puja al coll de Romagats i travessa cap a Sant Sadurní. A la sortida del nucli 
urbà arranca la carretera BV-5202 a Vilalleons. 
 
El sistema viari que podem considerar principal, el de les infraestructures generals, emanades 
de la Direcció General de Carreteres, es pot considerar completat (a part de la necessitat de 
realitzar obres de manteniment més acurades en alguna carretera concreta). Sant Julià de 
Vilatorta, a partir de la construcció de l’Eix Transversal i de la seva connexió, dintre del terme 
municipal de Calldetenes. Ha incrementat la mobilitat dels habitants i conseqüentment ha 
afavorit  l’increment de la població, que es pot considerar ben comunicada, no solament amb la 
Plana de Vic, sinó amb la xarxa de carreteres generals. Ara es preveu des de l’administració de 
la Generalitat el desdoblament d’aquest Eix, que es reflecteix sobre el territori en els plànols 
d’ordenació del terme municipal. 
 
Existeix però un punt negre en les comunicacions del poble, ja que a la sortida del nucli, al 
costat de la carretera de Vilalleons, s’hi ubica el polígon industrial que generen un transit de 
camions que si bé no es molt important si que ocasiona molèsties a la població. Es preveu per 
tant aconseguir un nou accés directe a l’Eix Transversal. Aquest nou vial s’inclou com una 
càrrega imputada al nou polígon industrial, que és l’ampliació de l’existent. El nou vial que neix 
des de l’ampliació de l’Eix, conegut com a Variant Est d’Osona que ha d’unir els pobles 
d’Osona Sud amb els del Nord (fins a Torelló), enllaça amb l’accés del polígon industrial ampliat 
a aquesta via de trànsit principal. Aquest nou vial comarcal també queda reflectit en la 
planimetria d’aquest pla d’ordenació, segons projecte de la Direcció General de Carreteres.  
  
La única vialitat local entre municipis veïns, és el carrer que passa per davant del col·legi del Roser 
fins a Folgueroles, pinçant la carretera de Vic a Vilanova de Sau.  
 
No existeixen altres alternatives de vialitat, que no siguin la xarxa de camins rurals, important i que 
cobreix adequadament el territori, i els carrers del nucli urbà, que es despleguen en forma de vano 
per la plana de llevant a ponent, a l’empara de les urbanitzacions. 
 
Respecte als vials locals de distribució interior, els que ja pertanyen al sòl urbà consolidat i 
disposen d’urbanització, es cuita exclusivament la seva unió amb els polígons de creixement i 
les infraestructures generals.  
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Respecte els de nova creació, si es consideren imprescindibles, es deixen grafiats perquè es 
considerin d’obligada construcció pels polígons de creixement. Els que pertanyen a les xarxes 
internes d’aquests àmbits de creixement, ni tant sols es dibuixen per tal de facilitar la distribució 
de l’espai urbà i la ubicació dels sistemes generals.  
 
Es dona el cas de que sobre el límit entre Sant Julià i el municipi veí de Folgueroles ha quedat un 
carrer (fruit d’un planejament mai executat), amb només la meitat de la seva amplada. Aquest Pla 
d’Ordenació haurà de solventar, tot i que sigui afectant sòl del municipi veí una alternativa a la 
situació actual, per acabar correctament la vialitat perifèrica.  
 
Ha aparegut, a través d’un informe de la Direcció General d’Urbanisme, un  traçat ferroviari 
corresponent a l’anomenat eix ferroviari, que ha d’unir Lleida-Igualada-Manresa-Vic-Girona, i que 
en el nostre terme municipal té un recorregut paral·lel a l’actual Eix Transversal. Aquest recorregut 
és reflecteix en el planejament, per tal de fer una reserva de sòl per aquest sistema general, sense 
valorar cap altre aspecte ja que es desconeix l’impacte sobre el territori, la població i la mobilitat, al 
haver aparegut a última hora. Es desconeixen les possibles estacions, tipus de trens, transport de 
mercaderies, etc. que poden afectar el planejament, i que en qualsevol cas, al ser una obra 
d’interès general promoguda per l’administració, ja es fixarà sobre el territori, imposant-se per 
sobre el planejament municipal. 
 
Aquesta previsió de nova línia fèrria afecta i determina la superfície i accessibilitat al sector de sòl 
urbanitzable industrial previst, que ha sofert canvis de disseny respecte a l’Avanç de planejament 
publicat. 
 
S’ha de tenir en compte també la carretera de Sant Julià a Vilalleons, que ha de completar la seva 
estructura, per passar de l’actual carretera estreta exclusiva per als vehicles, a un vial connector 
tant pels vehicles com per els vianants i bicicletes. Es proposa establir una franja paral·lela que 
sigui una via verda, de connexió entre els dos nuclis de població, i l’origen de molts dels camins i 
caminades. 
 
6.3.  EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
 
Els espais col·lectius s’estructuren en tres tipus de sòl : l’urbà, l’urbanitzable i el no 
urbanitzable. 

 
SÒL URBÀ.  

L’ús del sòl delimitat com a urbà es descompon en Sistemes Generals, ja siguin espais 
públics o col·lectius (com viaris, espais verds, places i equipaments) i en espais privats o 
particulars zonificats com a illes edificables, cases aïllades, blocs, etc. En aquests tipus 
de sòl s’han grafiat tots els equipaments existents i les noves propostes en un plànol 
específic i en els quadres adjunts.  
 

SÒL URBANITZABLE 
En sòl urbanitzable per la mateixa naturalesa que la Llei li confereix, disposa de la 
previsió d’una quantitat de serveis col·lectius proporcional al nombre d’usuaris. Aquesta 
previsió normalment no apareix situada sobre el terreny, ja que serà el desplegament del 
planejament derivat el que definirà les seves característiques. Tot l’equipament, en 
aquest tipus de sòl, es considera en el quadre d’Equipaments proposats, ja que és una 
creació de futur. 
 

SÒL NO URBANITZABLE 
En sòl no urbanitzable, els equipaments d’ús públic, són eminentment primaris i de 
serveis tècnics.  
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Amb aquest Pla, es pretén mantenir el nivell quantitatiu i qualitatiu de l’espai urbà i augmentar 
l’estàndard d’espais col·lectius existents d’abans de la seva redacció, superant els previstos en 
el Pla General de l’any 1983, que tot i que no els fixava eren menors que els que es preveuen 
avui, de 97.176 metres quadrats d’equipament en sòl urbà, per una població amb més de 2.700 
habitants. En el POUM, queda doncs una proporció de 35,33 m2/hab, a l’any 2005, i una realitat 
a 10 anys vista, quan hagin finalitzat els dos primers quinquennis del POUM, de 97.176 metres 
quadrats d’equipament per 4.601 hab. La proporció serà en aquell moment de 21,12 m2hab. 
 
Tal com indiquem en el següent quadre, s’han mantingut les expectatives generades en el Pla 
general vigent fins ara. S’ha construït l’equipament esportiu que es pot considerar essencial, 
com el pavelló poliesportiu o les piscines públiques. També s’ha construït el Dispensari mèdic 
local, la guarderia, les escoles i totes les que es grafien en el quadre d’equipaments actuals. 
 
Les previsions de noves realitzacions en sòl urbanitzable són les que preveuen la pròpia llei, 
amb reserva de sòl per a equipament docent i equipament públic d’acord amb els coeficients 
fixats per a cada sector. 
 
Tots aquests equipaments i els previstos augmenten de forma considerable el percentatge 
inicial i queden les superfícies següents: 
 
Representació gràfica dels equipaments sòl urbà i en sectors de creixement  
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6.4. ELS ESPAIS LLIURES EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
 
Els espais verds, quan estem considerant el planejament d’un municipi petit, situat en un ambient 
rural, amb dos Plans Especials que protegeixen espais d’interès natural, que envolten el nucli urbà 
des de llevant fins a migjorn, i una plana de conreu a ponent rica (tot i que molt manipulada per les 
activitats agro-ramaderes), no sembla que les zones verdes, a l’hora de considerar la seva 
importància estratègica sobre el territori, siguin els elements urbans més importants  a tenir en 
compte, però és precisament aquest alt valor ambiental que té aquest entorn rural-forestal, el que 
ens fa considerar els espais verds de l’interior del nucli urbà, no solament com als elements que 
han de proporcionar als ciutadans parcs i jardins urbans, sinó que entenem que han de donar 
suport al corredor biològic que és la riera de Sant Julià. 

En segon lloc, han d’actuar com a illes verdes de pas entre el costat de la plana a ponent i de la 
zona forestal que representen l’inici de les Guilleries per llevant, per ser, en tercer lloc, els 
elements de lleure i passeig per la població. 

És per això que, en aquest Pla d’Ordenació, considerem imprescindible incorporar, al nucli habitat, 
la màxima superfície de sòl lliure de qualitat ambiental i recuperar els dos cursos d’aigua que 
queden inserits al nucli urbà (El Torrent de Sant Julià i el del Cementiri) per convertir el seu pas en 
corredor biològic. 

Les aportacions d’espais verds i lliures públics, de caràcter sectorial, en els planejaments 
derivats, amb els quals incrementem la qualitat dels polígons de nova creació per la seva funció 
de frontissa entre barris, incrementen els espais i possibiliten la seva utilització per tota la 
població de forma indiscriminada, completant els actuals. 

S’ha de fer constar també que en aquest municipi es dóna el cas que un Pla Especial d’interès 
Natural (Guilleries-Savassona), arriba a les portes del nucli urbà, penetrant-hi en forma de dues 
falques. Aquest sòl, s’ha demanat que s’adeqüi al que preveu el Pla d’Ordenació, tant pel que 
fa a sòl que es necessitarà per a zona de creixement, i que interacciona amb les propostes del 
PEPMEN, com per  introduir-hi altres zones que en principi havien estat excloses, i que la seva 
posició dintre del terme, i per la seva importància ambiental i paisatgística és imprescindible de 
contemplar com a sòl protegit.  

Els quadres d’aquests espais són els següents:  
 Parcs urbans (V1) 
 Places, passeigs i espais lliures locals (V2) 
 Altres espais lliures (V3) 
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6.4.1. Justificació del compliment de l’estàndard d’espais lliures 

 
La justificació de l’estàndard dels espais lliures, d’acord amb el que estableix l’article 58 apartat 
f) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, decret 1/2005 de 26 de juliol, es refereix exclusivament 
a la proporció de 20 m2 per cada 100 metres quadrats de sostre d’ús residencial, no inclòs en 
cap sector de planejament urbanístic, ja que és clar que pels sectors de creixement i els 
polígons d’actuació, els estàndards ja es compleixen perquè així ho fixa aquesta mateixa llei. 
 
Per tant cal el càlcul del sostre residencial no inclòs en àmbits sectorials, que dona els valors 
del quadre adjunt, que son :  
 
 

TIPOLOGIA SÒL  
COEF. 

SOSTRE m² 
      

  

    
J 445.865 m²

0,60 

200.519 m² 
E 41.386 m²

3,00 

124.159 m² 
F 7.368 m²

3,00 

22.105 m² 
C 1.439 m²

2,00 

00,0 m² 
G 20.829 m²

1,50 

31.243 m² 
D 11.540 m²

3,00 

34.619 m² 
B 14.950 m²

2,00 

29.180 m² 
A 48.050 m²

3,00 

176.917 m² 
           

TOTALS 589.569 m²  618.742 m² 
 
 
L’estàndard fixat per la llei, es compleix en escreix tota vegada que per un sostre residencial en 
sòl urbà consolidat de 685.742 metres quadrats es preveu un sòl lliure de 132.204 metres 
quadrats, quedant un valor de 21,36 metres quadrats, per cada 100 m2 de sostre residencial.  
 
Si afegim  els sectors i polígons previstos en sòl urbà, el sostre passarà a 644.383 m2  i l’espai 
lliure previst serà de 140.376 m2, l’estàndard final es de  21,78 m2 de zona verda per 100 m2 
construïts. 
 
 

L’estàndard dotacional es de 21,78 m2 de zona verda per 100 m2 de sostre residencial 
no inclòs en cap sector de planejament urbanístic (Aplicació art.7 de la Llei 10/2004, text modificat 
de l'art. 58,1,1 de la Llei 2/2002  d'urbanisme, de determinacions del POUM) 
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6.5. PREVISIONS PER AL SÒL URBÀ.  
(per completar el teixit urbà residencial)  
 
La delimitació del sòl urbà es basa en les disposicions apuntades en el Pla General vigent, de 
l’any 1983, completat amb els sectors desenvolupats i ja executats en totes les seves fases de 
planejament i les cessions realitzades, i afegint el sòl urbà no consolidat que s’ha previst com a 
necessari per completar la trama actual. Tot plegat, dóna com a resultat, un conjunt de sòl urbà 
consolidat format per la trama històrica i els antics plans parcials, ja desplegats, i un conjunt de 
Polígons d’Actuació, que tenen per missió redefinir les illes a on es possible densificar la trama.  
 
Així, els antics plans parcials incorporats al planejament actual com a sòl urbà consolidat son els 
següents :  
 

Els plans parcials LA QUINTANA 1 i la QUINTANA 2, son els dos polígons industrials que 
es varen dissenyar i construir al costat de la carretera de Vilalleons, a la sortida del poble,  
 
Zona de “PLEUNA”.- Delimitada per l’ Avinguda de Puig Cunyer, el C/ del Pare Manyanet, el 
C/ Barcelona i el C/ de Sau. Finalment també s’hi van afegir els terrenys de la Rambla 
Torrents, mes en direcció a Vic. Aquest sòl representa una superfície de uns 94.430  metres 
quadrats totals, amb una previsió de uns 94 habitatges (un habitatge per parcel·la), que 
representa una densitat de uns 7 hab/ha. Aquesta va ser la primera zona en edificar-se fora 
del nucli urbà, com un polígon allunyat del centre urbà, a la que s’hi va afegir com a 
creixement natural d’aquesta zona, de 36.360 metres quadrats i 27 parcel·les. (densitat de 10 
hab/ha). 

 
Zona LES PEDRERES.- Situada  entre l’avinguda Sant Llorenç, l’avinguda Puig i Cunyer i el 
carrer Comptes d’Osona. Té una superfície total d’ aproximadament 86.700  m2, i uns 63 
habitatges unifamiliars. Aquesta urbanització té una densitat de 7 hab/ha. 

 
Zona LES ROQUES.-  A continuació de l’anterior, en direcció al nucli urbà. És una zona d’uns 
72.000 metres quadrats, entre el col·legi del Roser i el carrer Albereda. Aquesta zona disposa 
d’unes 35 parcel·les, que representa una densitat de 5 hab/ha. 

 
Pla Parcial L’ALBAREDA.- a continuació de Les Roques fins a la zona esportiva, engloba 
l’ermita de Sant Roc, fins al carrer del Pare Manuel Cazador. Té una superfície de uns 
146.700  metres quadrats i unes 45 parcel·les. La densitat aproximada pot ser d’uns 3 hab/ha. 

 
Plans Parcials de la FONT D’EN TITUS i de la FONT D’EN PEP, son plans parcials aprovats 
pel municipi de Calldetenes, que varen passar a Sant Julià de Vilatorta, amb el canvi dels 
límits del terme municipal. Aquests dos plans parcials aporten una superfície de 165.600 m2 
de superfície, i unes 113 parcel·les per habitatges unifamiliars. Son polígons amb el sòl privat 
pràcticament edificat. Aquests dos plans parcials completen el sòl urbà pel costat de ponent  a 
continuació de Pleuna. 

 
EL PERER.- Format per dos sectors, el Perer i el Perer II, situats al sud del nucli urbà, 
recolzats sobre la carretera de Sant Julià a Sant Hilari, que el limita per ponent. De forma 
allargada irregular, té una superfície de unes 10,29 ha, i 312 habitatges unifamiliars entre 
mitgeres, repartits en diferents conjunts. Representa una densitat de  30,31hab/ha. 
 
EL SOLÀ.- El sector “Mas El Solà”, amb una superfície total de 3,8 ha i parcel·lació per a 
habitatge unifamiliar aïllat, amb un total de 18 habitatges. Esta situada al sud de l’avinguda 
Nostra senyora de Montserrat, i travessada pel carrer del Centre i el carrer de la Font del 
cargol, a ponent del nucli urbà. Representa una densitat de 9 hab/ha. 
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EL PUIG I.- Situada a la carretera de Vilalleons, que li dona accés, enfront al polígon 
industrial, es una petita actuació de només 4,5 ha, amb carrers interiors acabats en cul i a 
l’entorn d’unes indústries existents. Suposen una superfície total aproximada de sòl brut de 
121.800 m2, i unes 66 parcel·les industrials de diferents superfícies. 
 

Aquests polígons han quedat afegits al nucli més antic formant un nucli urbà de total de 
1.450.208,24  metres quadrats a Sant Julià i de  14.674,54 metres quadrats el de Vilalleons, en 
total 1.464.882,78 metres quadrats.    
 
En la delimitació de sòl urbà no consolidat es plantegen 11 actuacions puntuals i diferenciades  
que tenen un objectiu comú, que és el de densificar la trama, especialment en el sòl urbà 
residencial extensiu, establint en cada cas les obres d’urbanització necessàries per aconseguir 
una rehabilitació i millora dels espais de vialitat, a la vegada que es revaloritza cada finca al 
augmentar el seu sostre edificable. 
 
Així, aquests àmbits de sòl urbà no consolidat , segons el grau d’actuació necessària per a 
transformar-los en consolidats, es diferencien en dos grans grups. Els Polígons d’Actuació 
Urbanística (PAU), i els Plans de Millora Urbana (PMU). Aquests són : 
 
 
I. POLIGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU) 
 

Polígon d’Actuació Urbanística número 1.- “Sant Jordi”.  
Reordenació de l’edificabilitat de dues parcel.les, amb dos propietaris, a on convé adjudicar-
li la edificabilitat que li atorga el planejament d’acord amb el percentatge de sòl, en el carrer 
Sant Jordi i l’avinguda Montserrat, tot conservant els edificis catalogats. Inclou una petita 
cessió de vialitat de 92 m2. La superfície de l’àmbit és de 750 m2 i el sostre edificable de 
750 metres quadrats, permetent-se la construcció de 7 habitatges. 
  
Polígon d’Actuació Urbanística número 2.- “Avinguda Puig i Cunyer”  
Illa de forma triangular a la cruïlla de l’avinguda Puig i Cunyer, i l’avinguda de Jaume 
Balmes, inclou l’obertura d’una part de l’avinguda Puig i Cunyer, amb una superfície de 
2.886 m2 i unsostre edificable de 1.277 m2. Es podran construir 11 habitatges unifamiliars, 
amb una densitat de 38,12 hab/ha, i un sostre destinat a habitatge públic de 383,04 m2.  

 
Polígon d’Actuació Urbanística número 3. “C. Calldetenes”.  
Polígon de forma triangular, que forma part d’una illa que té façana pel carrer de 
Calldetenes i l’avinguda Jaume Balmes. Es fixa l’edificabilitat total permesa i l’obligatorietat 
d’obrir les voreres dels dos vials. Té una superfície total de 5.199 metres quadrats, i un 
sostre de 2.585 m2. Es podran construir 22 habitatges, amb una densitat de 42,32 hab/ha, i 
un sostre destinat a habitatge públic de 775,50 m2.  
 
Pla d’actuació Urbanística número 4. “El Solà”.  
Aquets sector en sol urbà no consolidat te com a finalitat la cessió de l’espai lliure per 
complementar l’espai cedit el seu dia pel PPU del Solà i el reordenament de la resta de la 
finca del Solà amb una rehabilitació de l’antiga masia i amb un creixement annexa ajustat a 
les tipologies que es poden realitzar. Té una superfície total de 10.477 m2 i un sostre de 
3.600 m2. El nombre màxim d’habitatges .es fixa en 18 amb una densitat de 17,18 hab/ha, i 
un sostre destinat a habitatge públic de 539,76 m2.  
 
Polígon d’Actuació Urbanística número 5. “Font Noguera”.  
Polígon de forma rectangular, encaminat a ordenar l’edificabilitat d’un costat del carrer Font 
Noguera, Té una superfície total de 2.676 metres quadrats i un sostre de 892 m2. Es podran 
construir 6 habitatges unifamiliars, amb una densitat de 22,42 hab/ha.  
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Polígon d’Actuació Urbanística número 6. “Camí de la Sala”.  
Polígon discontinu que engloba el sòl situat al darrera de les edificacions del carrer Major  i 
una parcel.la situada a continuació del sòl urbà de Vilalleons, amb façana al Camí de La 
Sala, a l’altre costat de la zona d’equipaments del PMU núm. 5 “Cases de Vilalleons”, 
engloba també  una feixa  que comunicarà amb la zona verda situada a l’entrada de 
Vilalleons. Es destina a completar el nucli urbà i delimitar el seu límit en direcció a la casa de 
La Sala. La superfície de l’àmbit és de 2.585 metres quadrats, i un sostre de 2.016 m2. Es 
podran construir 18 habitatges unifamiliars, amb una densitat de 69,63 hab/ha, i un sostre 
destinat a habitatge públic de 604,80 m2.  
 
Polígon d’Actuació Urbanística núm. 7. “plaça Catalunya”.  
Aquest polígon discontinu, afecta a dos parcel·les d’un mateix propietari  situades en sòl 
urbà,  té la missió específica de possibilitar l’ampliació de l’equipament del Saló Catalunya, 
per aquest motiu, un solar es situa en la finca  amb façana a la plaça de Catalunya i que 
llinda amb l’esmentat equipament municipal i l’altre terreny correspon a un solar situat al 
carrer de les Olles resultant de la reparcel·lació del PP Campsalarga.  
 
Aquest PMU 7 té una superfície de 1.554 m2 i una edificabilitat de 1.086 m2. es permetrà la 
construcció de 10 habitatges. No es preveu la construcció d’habitatge social, al ser una 
actuació en sòl urbà que només trasllada l’edificabilitat d’una finca a un altre.  

 
 
II. PLANS DE MILLORA URBANA (PMU) 
 

Pla de Millora Urbana número 1. “Passeig del Torrent”.  
Illa de forma triangular recolzada a la carretera comarcal, just a l’entrada del terme 
municipal, a l’altre costat de la Font d’en Titus, procedeix del desenvolupament del sector de 
Can Titus. L’actuació que es  proposa te com objectiu aconseguir la parcel·la situada  a 
l’inici del municipi i que restarà afectada per la rotonda prevista en el desdoblament de la C-
25,  per a compensar s’augmenta la densitat inicial prevista en el sector Engloba una finca 
que s’ha de parcel·lar, de 12.285 m2. Se li adjudica aprofitament privat del 0,685, fixant els 
paràmetres de densificació Fa una previsió total de 6 habitatges que suposa una densitat de 
4,88 hab/ha i un sostre destinat a habitatge públic que aportarà el sector SUD-1 
S’estableixen també els sòls públics de cessió i sistemes amb un total de 3.875 m2. 
Aquest sector està afectat inicialment per l’afectació de Reserva Viària. 
 
Pla de Millora Urbana número 2. “La Rambleta.  
Finca irregular que forma part de l’illa compresa entre l’avinguda de Montserrat, l’avinguda 
de Puig i Cunyer i el carrer de la Rambleta, amb una superfície total de 5,887 metres 
quadrats. Es fixa l’edificabilitat total bruta, de 0,144 m2/m2 i l’obligatorietat d’obrir els vials 
necessaris, que també es dibuixen. Es podran construir 15 habitatges en bloc aïllat 
plurifamiliar clau “K”), amb una densitat de 25,48 hab/ha, i un sostre destinat a habitatge 
públic de 540 m2. Es preveu una superfície total de sòls de cessió (espais lliures i vialitat), 
de 1.779 m2. 

 
Pla de Millora Urbana número 3. “Avinguda Sant Llorenç”.  
Polígon de forma irregular que queda delimitat per carrers perimetrals, com el carrer dels 
Comtes d’Osona, i l’avinguda de Sant Llorenç, que s’ha d’obrir, en un tram no construït per 
donar-li continuïtat. Internament ha de donar continuïtat també al carrer Tramuntana. Té en 
total una superfície de 18.003 m2, i es fixa el sostre edificable necessari per a densificar la 
trama i possibilitar l’execució dels vials. Es podran construir 40 habitatges, amb una densitat 
de 22,22 hab/ha, i un sostre destinat a habitatge públic de 1.560 m2. Es preveu una 
superfície total de sòls de cessió entre vialitat i espais lliures de 7.921 m2. 
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Pla de Millora Urbana número 4. Pla de Millora Urbana número 6. “Can Rosinés”. 
Polígon de forma rectangular que es cenyeix a la finca que té dues naus industrials. 
Estableix l’edificabilitat necessària per incentivar el canvi d’ús d’industrial a residencial. Té 
una superfície de 2.687 m2, i s’hi podran construir 28 habitatges unifamiliars, amb una 
densitat de 104,36hab/ha, i un sostre destinat a habitatge públic de 957 m2. Es preveu una 
superfície total de sòls de cessió de 1.612 m2. 
 
Pla de Millora Urbana número 5. “Cases de Vilalleons”.  
Polígon discontinu, que ha de complir els desitjos dels propietaris de la filera de cases de 
Vilalleons, situades entre el límit urbà i l’església. Es completa amb un sòl utilitzat com 
aparcament a l’altre costat de l’església, que s’haurà de cedir per a equipament públic, 
l’espai situat darrera de les cases, propietat de l’Ajuntament, passarà a ser pati particular de 
cada casa. Amb el desplegament d’aquest polígon els veïns podran tenir pati i l’Ajuntament 
recuperarà el terreny públic. Té una superfície de 1.252 m2. El sector no te aprofitament i 
per tant no caldrà fer cessions per habitatge social. 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

6-MODEL ESCOLLIT 

 

 
 Pàg. 79 
 

 

 
 
 
 

 
 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

6-MODEL ESCOLLIT 

 

 
 Pàg. 80 
 

6.6. EL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. ELS PLANS PARCIALS URBANÍSTICS 
 
Com a canvi radical en les disposicions del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1983, que 
es dedicava a ordenar el sòl situat al interior del nucli urbà per omplir-ne els forats del teixit, 
aquest Pla d’Ordenació planteja, com un dels seus objectius primordials, el creixement ordenat 
del municipi, per la qual cosa, pren importància fonamental el sòl urbanitzable que, a través 
dels plans parcials urbanístics dels diferents sectors, a l’empara del que preveu la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, proporciona sectors de desenvolupament equilibrats, amb tots els 
serveis urbans i les cessions obligatòries de sòl lliure, equipaments, vials i sòl privat 
proporcionat al creixement que es considera adequat i sostenible. 

 
Aquesta previsió de creixement se situa a l’entorn del nucli urbà consolidat, en forma d’una 
ampliació natural dels límits actuals que compacti la delimitació futura del nucli urbà, evitant una 
dispersió irracional que pugui afectar zones agrícoles de forma indiscriminada. 
 

6.6.1.  El creixement residencial 

  
I. GENERALITATS 
 
Actualment, la casa unifamiliar, d’una o de dues plantes amb terreny lliure, és la tipologia més 
profusa per als edificis de nova construcció, amb l’inconvenient del consum extensiu de sòl, de 
l’increment de les xarxes d’infraestructures i el cost del seu manteniment. En resum, ha estat 
fins a la data, un creixement insostenible. En canvi, aquest model d’habitatge és, per als 
promotors i compradors, l’expressió d’una “alta qualitat de vida” i, per tant, la màxima aspiració 
dels compradors quant a una inversió segura i revaloritzable, en detriment del "pis" en propietat 
horitzontal, que es construeix en els blocs plurifamiliars de les ciutats més properes (com Vic). 
Així, el poble es caracteritza per estar format per un petit nucli original i una gran zona 
d’eixample que, amb illes petites i relativament rectangulars formen un teixit de tipologia 
unifamiliar, com a característica general.   
 
Aquest fet condiciona, en aquest moment, la demanda, que se centra en aquest tipus 
d’habitatge i, per tant, és el que es construeix. Però tenim clar els redactors i l’equip de govern 
municipal que aquest Pla d’Ordenació no seguirà amb els patrons que aquesta demanda 
exigeix, sinó que cal, sota el precepte de la sostenibilitat, replantejar la coexistència d’aquesta 
tipologia, amb una altra de més densa, que permeti un consum de sòl més racional, que 
possibiliti una política de sòl i habitatge social i que generi plusvàlues en sòl públic a l’entorn del 
nucli més antic. No es pot, amb aquesta declaració d’intencions, anular completament la idea 
d’habitatges en filera o aïllats, sinó que es planteja un reequilibri en la construcció del parc 
d’habitatges. 

 
 
II. CONCLUSIONS I PROPOSTES 
 
Pel que fa a les zones de creixement, tant les de sòl urbà no consolidat, que pretenen 
densificar la trama residencial extensiva, com les de sòl urbanitzable delimitat, són totes de 
promoció particular. Es vetllarà, com s’ha fet aquests últims anys, per aconseguir que els 
polígons esdevinguin àrees residencials equipades amb els serveis urbans necessaris i els 
corresponents espais de cessió, sense permetre l’obra d’urbanització de baixa qualitat, que si 
bé abarateix els preus de l’habitatge, en el futur, implica una tasca de manteniment 
econòmicament més forta i més tenint en compte que els sectors a desenvolupar es plantegen 
com d’iniciativa privada i sistema de gestió per reparcel·lació i modalitat de compensació 
bàsica. En alguns dels casos, aquestes cessions també han d’ajudar a equilibrar a l’alça les 
dotacions de sòl verd i d’equipaments del barri urbà contigu, que disposa de poc sòl públic. 
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Els promotors que actuen a Sant Julià són, en gran mesura, locals, amb alguna excepció de 
promotors "exteriors". Tant els uns com els altres plantegen les construccions residencials com 
una actuació progressiva i no immediata i global. Els habitatges són pràcticament tots 
unifamiliars i, actualment cap és de règim protegit, donada la facilitat d’aconseguir hipoteques 
assequibles.   
 
Respecte al mercat de l’habitatge, tant pel que fa a la nova llei, com per incidir en l’equilibri de 
l’oferta residencial, s’ha de tenir en compte la participació de l’administració pública (local o 
autonòmica), en la creació d’habitatges socials de venda o de lloguer per a col·lectius 
determinats, amb dificultats per accedir a l’habitatge, factor que incideix com un nou element 
fins ara inexistent. 
 
Entenem que els factors que incideixen en el creixement del mercat immobiliari són, 
bàsicament: 

 
 El mercat de l’habitatge a la comarca d'Osona coincideix majoritàriament amb els 

mercats de treball, dins dels quals es produeixen la majoria de moviments diaris 
entre la residència i el treball. Se centren en l’eix Vic-Calldetenes–Folgueroles i 
Sant Julià de Vilatorta-Folgueroles-Tavernoles –Roda de Ter. 

 
 La qualitat de vida, la dotació d’equipaments municipals, el preu del sòl i 

l’habitatge molt competitiu en comparació als municipis –més grans- de l’entorn, 
son elements determinants. Aquests factors han determinat l’augment de la 
demanda i han esperonat la creació d’oferta. En tot cas, continua essent més 
important la demanda que la oferta, per la qual cosa, el mercat es pot considerar 
viu i en expansió.  

 
 L’increment de la població immigrant, i l’adquisició d’habitatge en propietat, per 

una part d’aquest col·lectiu. 
 

Per totes aquestes raons exposades, i per altres més difuses, és difícil ajustar l’extensió de sòl 
urbanitzable als límits lògics de construcció. No es vol prendre aquest factor com a criteri bàsic 
per a l’ordenació del futur creixement. Tal com hem fet constar en aquesta memòria i d’acord 
amb les dades recollides, el creixement de la població s’ha de canalitzar adequadament per no 
créixer físicament en desmesura. Aquest Pla pretén corregir aquest creixement, com ja hem dit, 
potenciant la diversitat entre les tipologies, eliminant zones de creixement previstes en el 
planejament anterior, i que es consideren mal situades sobre el territori, i restablint zones de sòl 
urbanitzable de poca superfície i que completin la trama urbana.  
 
Es té cura en les propostes de disminuir l’ocupació i de mantenir el sostre edificable en alguns 
polígons concrets, en base a fomentar l’edificació en alçada (PB+2PP i PB+3PP), i en 
habitatges plurifamiliars. Al mateix temps, aquesta nova planificació urbana ha de servir per 
ubicar, en aquestes zones de creixement, el parc dels habitatges protegits. 
 
Es considera també, com a superfície de creixement, tant els PAU que s’estableixen en les 
zones de sòl residencial extensiu, per a densificar la trama, com els sectors de sòl urbanitzable, 
en fase de desenvolupament, o aprovats definitivament, provinents del planejament anterior, i 
que per tant encara poden oferir solars per a la construcció d’habitatges. 
 
La situació dels polígons destinats al creixement residencial de nova implantació, que 
s’estableixen en aquest POUM, es situen de tal forma que equilibren les actuacions que s’han 
portat a terme als darrers anys, incidint en els barris consolidats mancats d’equipament públic.  
Es pretén un equilibri racional de l’àmbit territorial del municipi definint la frontera entre el sòl 
urbà, i els seus usos, i el sòl no urbanitzable amb les seves limitacions. Aquests polígons 
completaran l’oferta de sòl residencial de futur. 
Les zones de sòl urbanitzable delimitat  residencial són: 
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S.U.D.  núm. 1, “Camí de Can Tramuntana”.- D’una superfície de 64.688 metres quadrats, 
i amb un increment de 4.737 m2 de sòl amb pendents superiors al 20% que no generen 
cessions ni aprofitaments.  
 
Situat al límit nord-est del nucli urbà, com a continuació de la urbanització de l’Albareda, i 
separada pel nucli d’equipaments esportius municipals, és la continuació natural del nucli 
urbà consolidat més antic, i per tant planteja una edificabilitat d’habitatge en filera i 
plurifamiliars. No s’accepta l’habitatge aïllat. La  torrentera i la protecció de la riera fa de límit 
amb el sòl no urbanitzable, a la vegada que afavoreix el paper de connector biològic 
d’aquest curs d’aigua. Es un polígon de creixement residencial discontinu, amb dos àmbits, 
un destinat a sòl públic de cessió situat sota el castell de Bellpuig, i el segon polígon 
residencial al costat del torrent. 
  

S.U.D.  núm. 2, “carrer de la Mercè”.- D’una superfície de 19.615 metres quadrats, situat al 
límit est del nucli urbà, es planteja com un acabament del nucli urbà, tant per delimitar 
adequadament la frontera entre l’urbà i el sòl protegit no urbanitzable, com per completar la 
vialitat perifèrica. Es de caire residencial. 
 
S.U.D.  núm. 3, “Perer II”.- D’una superfície de 73.012 metres quadrats, situat al límit est 
del nucli urbà,  aquest sector es va tramitar el seu dia i està aprovat per la CUB del 31 de 
maig de 2000 i es executiva a partir de la seva publicació  que data del dia 22 de desembre 
de 2005. Manca per tant la seva reparcel·lació i urbanització  

6.6.2. El creixement  industrial 

En el passat més immediat, s’han establert, a la zona de migjorn del nucli urbà, parcel·les 
industrials de mida petita i mitjana, que han conformat, en el seu moment el que encara avui 
és l’únic polígon industrial del municipi. Aquest polígon, esta en plena activitat industrial i 
constructiva, i va ser ampliat. En total avui en dia té una extensió de 119.430 metres 
quadrats. 
 
També tenim clar que el sòl industrial no és una de les prioritats de creixement del municipi. 
Sant Julià de Vilatorta és un nucli residencial (per la seva pròpia inèrcia de creixement) i no 
es tracta de canviar-ho per caprici, ja que tampoc existeix, com en altres municipis més 
industrialitzats (com els de la llera del Ter), un tipus d’indústria tradicional i profusa. Ans al 
contrari: Sant Julià va patir, principalment, l’expansió residencial guanyant espai al món 
rural, com un nucli dormitori de l’entorn de Vic. 

.  Les propostes 

Per tant, es preveu únicament una actuació industrial, com a ampliació d’aquest polígon 
existent que ha d’englobar una nova vialitat, que ha de servir per accedir des dels accessos 
de l’Eix Transversal, fins al polígon sense haver de travessar el nucli urbà.  
 
Aquest polígon fa una previsió de parcel·les per a naus d’una superfície petita (d’uns 500 
m2), i alguna de mitjana (fins a 1000 m2), destinades bàsicament a les indústries i artesans 
que existeixen o sorgiran al poble. Aquest polígon, encaixat entre l’actual polígon, les 
previsions del traçat ferroviari transversal, i el sòl no urbanitzable de l’entorn de la carretera 
de Vilalleons, amb una superfície de 15,17 ha  haurà de complir aquestes expectatives.  
 
Aquest sector de sòl urbanitzable delimitat industrial, té les característiques següents : 

 
S.U.D.  núm. 4, “Pla de la Quintana”.- D’una superfície de 139.448 metres quadrats, esta 
situat al límit sud-oest del nucli urbà, com ampliació del polígon industrial existent. 
Contempla com a condició indispensable aconseguir un vial de connexió d’ aquest sector i 
del polígon existent, amb l’Eix Transversal. No es podrà endegar fins a no haver completat 
aquest accés. 
 
Aquest sector està afectat per la reserva viària de la Ronda i del desdoblament de l’eix. 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

6-MODEL ESCOLLIT 

 

 
 Pàg. 83 
 

 



PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA                                               I MEMORIA 

 
 

6-MODEL ESCOLLIT 

 

 
 Pàg. 84 
 

 
6.7.  EL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT. 
 
No es preveuen àmbits en aquest règim de sòl  
 
  
6.8.  EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
El caràcter no urbà d’aquest sòl ens fixa un primer criteri d’ordenació, que és el de la seva 
protecció, per la pròpia qualitat ambiental del territori i per assegurar la seva preservació. 
Aquest protecció, en diferents graus, ha de contenir tots els elements que conformen aquest 
paisatge rural, els conreus, els torrents, els boscos, les masies, etc. 
 
Cal, també, fixar els casos puntuals d’aprofitament específic per a actuacions d’interès públic. 
S’han de deixar definides per no desviar-se de l’esperit de protecció d’aquest Pla. 
 
En tercer lloc, volem limitar les seves possibilitats edificació - construcció, tant pel que fa a 
l’adequació a la nova Llei d’Urbanisme de Catalunya com pel que suposa l’eliminació 
d’activitats humanes en sòl rural, que s’intenten expulsar per la seva incompatibilitat amb el 
món urbà, a les zones periurbanes o, encara més lluny, al bell mig de les zones no 
urbanitzables. 
 
Es preveu, amb motiu d’establir un model de creixement de futur una zona de sòl no 
urbanitzable sense protegir, de tal manera que en el futur, si s’ha de desenvolupar un nou tipus 
de sòl, sigui aquest el primer en transformar-se, en lloc de permetre modificacions puntuals del 
Pla, que despleguin en qualsevol altre sentit, futur sòl urbanitzable. 
 
La restricció en la construcció no porta necessàriament la no urbanització en termes 
d’organització i determinació dels elements mínims necessaris. Molt al contrari. Pensem que el 
territori necessita un procés d’urbanització, però molt puntual i específic: millora de les 
condicions d’accessibilitat (camins rurals) i creació d’espais lliures, com el parc que s’ha de 
crear a la cruïlla de la carretera de Sant Hilari de Sacalm, sota el castell de Bellpuig. 
 
Aquest procés, continu i públic, ha de tendir a millorar les qualitats de vida rural i la protecció 
del territori de valor agrícola, boscos, vegetació, fonts, rieres, etc. Ens proposen unes zones de 
reserva que, per les seves condicions d’ús, de construcció i de riquesa general (integral) o 
simplement de característiques vegetals importants (natura), necessiten una protecció acurada 
del seu valor paisatgístic i cultural. Aquestes reserves no es limitaran a l’àmbit del PEIN i del 
PEPMEN, sinó a tot el terme municipal.  
 
Efectivament, les zones de valor agrícola (conreus, prats) i les zones de vegetació de ribera o 
plantacions lligades sovint a corrents d’aigua superficial (recs, torrents, etc.) també són 
susceptibles de protecció. Aquesta protecció es concreta a mantenir les seves característiques 
productives i el control de les plantacions i repoblacions.  
 
Així mateix s’ha de potenciar la carretera de Vilalleons, com a eix connector del territori.   
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6.9.  JUSTIFICACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
 
El nou dimensionat de  les zones de creixement, molt acotat sobre el territori no comporta cap 
problema a la prolongació de els xarxes d’infraestructures urbanes, i conseqüentment, és fàcil 
garantir el subministrament dels serveis urbans bàsics.   Efectivament, aquestes xarxes de serveis 
pengen de xarxes comarcals, que tenen gran capacitat de subministrament o de canalització. Així :  
 
XARXA DE SANEJAMENT 
 
Està desplegada en forma de ventall des de l’angle nord del nucli urbà a tocar el terme municipal 
de Folgueroles, que és a on es situa el conducte en alta, que porta les aigües brutes a l’EDAR de 
Vic. 
La posició de les dues zones de creixement residencial, es situen a l’entorn del nucli urbà 
consolidat. La més gran de 10,5 ha, anomenada de “Can Tramuntana” s’ubica a la part alta del 
nucli urbà, junt a les Roques de l’Albareda. Per a desguassar les aigües brutes d’aquest sector, 
s’hauran de construir dos brancals de claveguera que s’uneixin a la xarxa actual. La primera 
desguassarà la part més alta del sector, a tocar les Roques de l’Albareda, directament per 
gravetat.   El segon brancal, per evacuar les aigües brutes de la zona més fonda, haurà de tenir 
una estació de bombeig que elevi les aigües brutes fins al primer brancal, i després per gravetat 
connectar amb la xarxa general. Una segona opció pot ser, seguir el traçat del carrer de l’Albareda, 
avinguda de Sant Llorenç i l’avinguda de Mossèn Cinto Verdaguer, a on es connectarà a la xarxa 
existent en el punt que es determini, per tenir la pendent necessària i evacuar les aigües per 
gravetat.   Aquesta solució tot i que possible tècnicament es costosa, tota vegada que en el punt 
més desfavorable, s’haurà d’excavar una rasa de 6 metres de profunditat o utilitzar  elements de 
perforació horitzontal, però es complicat. Serà millor utilitzar el sistema de bombament.   
El sistema de drenatge d’aigües pluvials dels polígons i sectors incorporarà els elements per a 
retenció dels residus o productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que hi 
pugui arrossegar l’aigua d’escorrentia superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una 
capacitat suficient per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector que serà bombat a la 
depuradora. Les aigües superficials de pluja es podran evacuar vessant a llera, a la Torrentera que 
els travessa 
En el sector industrial es garantirà mitjançant la normativa del pla parcial, l’exigència de 
pretractament d eles aigües industrials, abans de ser abocades a la xarxa de sanejament del 
municipi, per tal que puguin considerar-se com assimilables a aigües residuals domèstiques, 
d’acord amb les condicions resolutòries dels expedients de llicència o autorització ambiental 
corresponents.  El promotor de les obres d’urbanització dels sectors d’urbanització, hauran 
d’acreditar a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua l’import de la part proporcional de les obres de 
millora de l’Edar de Vic, i els col·lectors en alta del sistema de sanejament, en la proporció que els 
hi correspongui  en concordança amb el que estableix l’art. 45 de la Llei d’Urbanisme i les 
determinacions normatives del PSARU-2005 calculat segons la població equivalent del sector i la 
longitud dels col·lectors. La quantitat en euros, (sense IVA), acreditable serà la suma dels resultats 
de les dues formules següents :  

‐ Depuració   D = 5160 x (HE)0,643 
‐ Col·lectors en alta  C = 28 x (HE) x L 

 
A on :         HE = Població equivalent de cada sector 

L    = longitud dels col·lectors de la xarxa en alta 
Les condicions que obligaran a les parts es concretaran i formalitzaran en un conveni entre el 
promotor, l’ajuntament, l’ens gestor del sanejament (Consell Comarcal d’Osona) i l’ACA.  Que 
s’incorporarà com annex a cada pla parcial, i la signatura del qual condicionarà l’inici de les obres 
d’urbanització, que hauran de ser autoritzades per l’Agència Catalana de l’Aigua, a instàncies dels 
promotors. 
Els documents de planejament derivat  es redactaran d’acord amb les prescripcions de la formula,  
i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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XARXA D’AIGUA POTABLE. 
De propietat municipal és gestionada per l’empresa de serveis SOREA. Arran de les previsions de creixement, l’empresa ha confeccionat un Pla Estratègic que defineix 
les necessitats de la xarxa per assolir la demanada futura. Aquesta previsió s’incorpora al Pla d’Ordenació. 
S’ha de fer constar que els nous polígons de creixement residencial, estan previstos que tinguin habitatge unifamiliar en filera i plurifamiliar. Per tant son polígons d’una 
densitat d’habitatge adequada, i  de poca ocupació de sòl, que s’ha de desplegar en alçada. Serà per tant una tipologia entre mitgeres sense gaire superfície de jardins 
privats, per tant amb un consum només destinat a habitatge ( i a les zones verdes públiques), que poden tenir un consum controlat i per tant sostenible.  
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A partir d’aquestes necessitats, el Pla Director de l’aigua Potable realitzat per SOREA, empresa 
gestora, per garantir les necessitats actuals i les previstes en el POUM, ha establert les actuacions 
següents :  
 

 
 
 
Aquestes actuacions el Pla Director de Sorea, les quantifica a partir de la seva prioritat en el 
quadre següent : 
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Actuacions que es preveuen periodificades en el programa següent : 
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Respecte a les inversions previstes per als àmbits de creixement, les previsions són les següents :  
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XARXA D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS: 
 
La importància de la xarxa de telecomunicacions en el municipi de Sant Julià de Vilatorta i 
conseqüentment la previsió a fer en el POUM genera un impacte directe sobre el nivell de 
desenvolupament del municipi. La velocitat i el model que s’adopti en la implantació de les noves 
tecnologies marcarà el futur econòmic, social i cultural al municipi. 
 
El mercat de les telecomunicacions es pot  dividir en tres  branques: 
 

1. El mercat, de la telefonia fixa 
Aquest es pot afirmar que està en situació d’estancament des de fa ja uns quants anys, 
amb un creixement mínim. En altres països es parla inclús d’un decreixement, degut 
bàsicament a la introducció d’altres mercats mes atractius com la telefonia mòbil, internet 
etc... 

 
2. El mercat,  de la telefonia mòbil 

Podem dir que està arribant a la seva saturació en termes de servei de veu, però es troba 
encara en ple creixement tant pel que fa al tràfic de dades i d’usos com per les aplicacions 
basades en la transmissió de dades, sobretot pel que fa al desplegament de les 
infraestructures i terminals associats a la tercera  generació. 
Podem distingir les generacions següents: 
 

a. (1G) Primera generació –TMA correspon a la tecnologia analògica, amb 
transmissió únicament de veu. 
 

b. (2G) Segona generació –GSM/DCS correspon a la tecnologia digital, amb 
transmissió de veu i transmissió limitada de dades. 
 

c. (3G) Tercera generació –UMTS correspon a la tecnologia digital preparada per 
a transmissió de dades, aplicacions multimèdia i Internet, però amb una velocitat 
limitada de dades. 
 

d. (4G)  Quarta generació –LTE es la tecnologia del futur, a punt d’aparèixer al 
mercat, enfocada a la transmissió  de dades amb una potència de   100 Mb/s de 
descàrrega i 50 Mb/s de càrrega. 

 
3. El mercat de la banda ampla 

Aquest  mercat està en creixement, tant és així, que actualment s’està desenvolupant com 
un mercat d’accés genèric, o sigui que suportarà quasi la totalitat de serveis d’accés a la 
informació i als serveis de comunicació interpersonal del futur. Podem distingir els 
següents: 
 

a. WIFI   correspon a la tecnologia sense fils, utilitzada normalment per a xarxes 
d’area local en conjunció amb una altre tecnologia com podria ser WIMAX o 
ADSL, amb una cobertura  d’uns 50m en interiors i 200 m en exteriors amb un 
ample de banda de 11 Mbps. 
 

b. ADSL es una línea telefònica convencional amb tres canals, dos d’ells digitals 
destinats  a dades i un analògic. Pot arribar a un màxim de 24Mbps de 
descàrrega i 1,2 Mbps de càrrega, però cal dir que aquestes velocitats encara no 
son accessibles als usuaris donada el tipus d’infraestructures existents al municipi 
i a la tecnologia emprada 
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c. Fibra òptica correspon al cablejat per refracció de la llum, te un ample de banda 
molt gran tant de recepció com de transmissió  i es immune a les interferències 
elèctriques. 

 
La xarxa de telefonia mòbil funciona amb  una xarxa  de punts anomenats cel·les, cadascuna 
d’aquestes està formada a la vegada per  una antena. La mida de la cel·la va relacionada amb dos 
paràmetres que son la cobertura i la capacitat, el primer depèn de l’atenuació de la senyal i dels 
obstacles que te que  salvar, a títol orientatiu cal indicar que a mida que augmenta la freqüència 
l’atenuació augmenta, es dir la tecnologia mes nova DCS precisa de mes punts d’antena que  la 
GSM. 
 
Pel que respecta a la capacitat, aquesta depèn del nombre d’usuaris que pot gestionar cada equip  
associat a l’antena, per tant a mida que augmenta el nombre d’usuaris te que augmentar el 
nombre d’antenes. 
 
Actualment cal diferenciar dos tipus d’antenes, segons la potencia d’emissió:  
 

 MACROCEL.LES  situades a 15 a 20 m d’alçada, ubicades normalment en àmbits rurals 
amb un radi de cobertura d’1,5 a 20 km i en cas de situar-se en zona urbana amb una 
cobertura de 700m a 1,5 km. Es caracteritzen per una potencià alta  de l’ordre de desenes 
de Watts 
 

 MICROCEL.LES  situades en zones urbanes, a fi de resoldre la cobertura deficient 
deguda a zones fosques o degut al nombre d’usuaris. El seu radi de cobertura està entre 
300 i 700 m amb una potència de sortida d’1 a 2 Watts. 
 

El cas de Sant Julià de Vilatorta  es greu, la telefonia mòbil te una cobertura deficient per no dir 
nul·la, per tant cal preveure una o dos macrocel.les que poden situar-se en punts estratègics del 
sòl no urbanitzable i caldrà també preveure la col·locació d’altres microcel.les dins del terme per a 
complementar la senyal. 
 
El POUM preveu en principi dos ubicacions per les macrocel.les una situada  a la zona del Castell i 
l’altre a la zona dels dipòsits d’aigua, pel que respecta a les microcel.les caldrà un estudi mes  
acurat per determinar les millors zones de col·locació 
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XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
Existeix una sola companyia que subministra energia elèctrica en el municipi. La companyia és, 
FECSA-ENDESA. Ella sola pot abastir d’energia elèctrica el creixement previst des de la 
subestació de Vic.  L’estat actual de les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, centrals, 
transformadors i canals de distribució de mitja i alta tensió es concreten en el plànol aportat per la 
companyia.  
 
La previsió d’electrificació  es dimensiona en base a: 
 
POLÍGONS RESIDENCIALS 
 
Parcel·la habitatges unifamiliars 
Cal comprovar la parcel·lació mínima admissible en el projecte d’urbanització per poder determinar 
el nombre d’habitatges. 
 
Parcel·la habitatge unifamiliar   9,20 kW (potència mínima) 
EDE considerarà que existeix una alta possibilitat de que el client final acabi instal·lant aire 
condicionat o altres equips que comportin una electrificació elevada. 
En cas de discrepància es confirmarà la superfície construïble de cada parcel·la i s’aplicarà: 
 
Superfície construïble de la parcel·la > 160 m2   9,20 Kw 
Superfície construïble de la parcel·la < 160 m2   5,75 Kw 
 
Parcel·la habitatges plurifamiliars 
 
Parcel·la habitatges plurifamiliars   número habitatges construïts x 9,2 kW 
Si el projecte contempla habitatges amb grau d’electrificació bàsica s’intentarà establir amb el 
sol·licitant el raonament de que en principi EDE considerarà que existeix una alta possibilitat de 
que el client final acabi instal·lant aire condicionat o altres equips que comportin una electrificació 
elevada.  
 
Locals comercials   100 W/m2 x m2 de local construïble 
S’haurà de comprovar si el Pla Parcial o el Projecte permeten la utilització dels baixos dels edificis 
com a locals comercials. 
En els casos de falta de concreció s’aplicarà, com a mínim: 
 
Locals comercials   100 W/m2 x 0,8 x m2 de planta construïble 
Serveis generals   20 kW per cada 20 habitatges 
 
Enllumenat públic   1,5 W/ m2 de vial 
Parcel·la usos comercials   100,0 W/m2 edificable 
Centres d’ensenyament   500,0 W/plaça 
Locals pública concurrència   50,0 W/ m2 edificable 
Parcel·la usos hotelers   1,5 kW/plaça (la NTE-IER parla de 1,0 kW però l’experiència ens ho ha 
demostrat insuficient) 
 
Equipaments   50,0 W/m2 

 
POLÍGONS INDUSTRIALS 
 
Parcel·les industrials   125 w/m2 edificable (per planta) 
 
Potència per parcel·la = m2 x grau edificabilitat (amb un mínim de 10,35 kW) 
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En els casos de falta de concreció de les potències previstes per l’enllumenat públic i altres 
equipaments s’aplicarà el que especifica la Norma Tècnica de l’Edificació “NTE-IER Instalaciones 
de Electricidad – Red exterior”. (S’adjunta al final com annex). 
 
Enllumenat públic                  1,5 W/ m2 de vial 
 
Equipaments no definits      50,0 W/m2 
 
Parcel·la usos comercials   100,0 W/m2 
  
Criteris de subministrament 
 
Aplicarem els criteris d’interpretació indicats en les Normes Tècniques Particulars (en endavant 
“NTP”) de Fecsa-Endesa, resolució ECF/458/2006 publicades en Diari Of. GG.CC Num.4827 de 
22.2.2007 i de l’article 46 del Reial Decret RD1955/2000 l’Art 46 del RD 1955/2000: 
 
“La elección de la tensión, el punto de entrega y las características del suministro serán 
acordados entre la empresa suministradora y el solicitante teniendo en cuenta un desarrollo 
racional y óptimo de la red, con el menor coste y garantizando la calidad del suministro. En caso 
de discrepancia resolverá el órgano competente de la Administración. 
Tendrán la consideración de suministros en baja tensión aquellos que se realicen a una tensión 
inferior igual a 1 kV, no pudiéndose atender suministros con potencia superior a 50 kW, salvo 
acuerdo con la empresa distribuidora.” 
 
 
CRITERIS DE  DISSENY DE LA XARXA 
 
Els criteris aplicats son els indicats en les NTP de Fecsa-Endesa, resolució ECF/458/2006 
publicades en Diari Of. GG.CC Num.4827 de 22.2.2007, dels que podem destacar: 
 
- Es dimensionaran les línies de BT en funció de la parcel·lació mínima del polígon. 

 
- Les caixes de distribució s’instal·laran en les mitjanes previstes entre parcel·les 

 
- Els centres de transformació seran sempre de superfície (no s’acceptaran els centres 

subterranis). 
 

- No es podrà modificar la caseta del centre de transformació. Previ acord entre EDE i el 
promotor es podrà estudiar solucions estètiques que minorin l’impacta visual dels centres, però 
en tot cas, les solucions que s’adoptin quedaran a una distància del centre que hi permetin 
accedir-hi amb un camió pel canvi de transformador. 
 

- La potència màxima del transformador serà de 630 kVA. 
 

- Altres consideracions: El Decret 305/2006 pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (RLUC) estableix en els articulats referits a cada figura del 
planejament, que els plans d’ordenació urbanística municipal, els plans de millora urbana, els 
plans parcials urbanístics i els plans parcials de delimitació han d’incorporar la precisió de les 
característiques i la traça de les obres de urbanització bàsiques, amb el grau suficient de detall 
que permeti als organismes públics, i a les empreses de subministrament de serveis 
afectades, pronunciar-se sobre la seva efectivitat i facilitar la informació suficient. 
 

- A tal efecte la documentació de la proposta aprovada inicialment hauria de: 
 

- Tenir el grau de detall d’un avantprojecte, figurar-hi els aspectes funcionals, formals, 
constructius i de pressupost (art. 82.2 i 83.1.c del RLUC) 
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- Incloure la informació gràfica sobre les bases de topografia, a escala mínima de 1:1.000 sobre 
la xarxa de distribució d’energia elèctrica, incloent la referència, la posició gràfica, la descripció 
i el número d’estacions de transformació, i de nodes o brancals per a les connexions 
respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior (art. 87.1 , 87.2, 96.3 i 96.4 del 
RLUC) 
 

- Contenir el càlcul de dimensionament en relació a la xarxa de subministrament d’energia 
elèctrica justificatiu de la previsió realitzada en relació a les intensitats d’edificació i la utilització 
del sòl prevista pel planejament. (art 27.2 del Decret 1/2005) 

 
 
CONCLUSIONS 
 
Segons la informació presentada, el POUM de de Sant Julià de Vilatorta preveu la construcció de 
645 habitatges ( 645 persones a raó de 2,5p/hàbit.) aixi com 67.864 m2 de sostre industrial , i 
21.484 m2 de equipaments, el que suposa una estimació de potencia de 15.530 KW 
 
Cal dir que per la SE OSONA (ctra. Gurb 2) esta previst realitzar conjunt d’actuacions que 
renovarien els parcs i la transformació de la SE, pro des de aquesta nomes es garanteix la 
cobertura de la demanda del mercat natural d’Osona amb els increments previstos fins al 2013, 
últim horitzó temporal analitzat des d’Estudis Planificació AT, aixi dons per tal de donar resposta a 
aquests 120 MW es planteja la construcció d’una tercera substació SE VIC SUD. 
 
Tot i que l’horitzó més llunyà de Planificació de ENDESA és el 2013, i que no es coneixen les 
laminacions temporals d’aquest increment de potència ni se sap si s’arribaran a consolidar, 
podríem dir que amb les demandes i actuacions previstes al 2013, les SSEE d’Osona podrien 
suportar la demanda 
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7. CONTINGUT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC 
 
D’acord amb el que estableix la legislació vigent, aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: 

 
 Classifica el sòl en vista a l’establiment del règim jurídic corresponent, d’acord amb les 

classes de sòl definits per la llei. (Classifica el sòl, amb vista a l’establiment del règim 
jurídic corresponent.) :  (TRLUC 57.2) 

 
 Defineix el model de qualificació urbana i fixa els paràmetres pel seu desplegament, per a 

cada tipus de sòl (Defineix el model d’implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic). :  (TRLUC 57.2) 

 
 Defineix l’estructura general que cal adoptar per l’ordenació del territori. (Defineix 

l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i estableix les 
pautes per a fer-ne el desenvolupament.) :  (TRLUC 57.2) 

 
 Determina els indicadors del creixement i decideix l’oportunitat i conveniència de cada 

actuació. (TRLUC 58.1.d) 
 
 Defineix el sistema general d’espais lliures que supera el mínim de  20 m2 per cada 100 m2 

de sostre d’ús residencial. (TRLUC 58.1.f) 
 
 Determina les circumstàncies que poden produir la modificació o revisió. (Determinar les 

circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.) :  (TRLUC 57.2) 
 
 Fixa els polígons de sòl urbà no consolidat i els sectors de planejament on s’ubicarà el 

20% del sostre d’ús residencial que s’ha de destinar a habitatge social. (TRLUC 57.3) 
 
 TRLUC 58.e) Incorpora previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i 

energètics. 
. 
 TRLUC 58. h) Estableix les determinacions necessàries per a assolir una mobilitat 

sostenible en el municipi. 
 
 TRLUC 58. i) Estableix, per mitjà de l’agenda, quan no tenen cap programa d'actuació 

urbanística, les determinacions pròpies d'aquests pel que fa a les prioritats i a les 
previsions temporals de l’execució del pla d’ordenació urbanística municipal. 

 
En Sòl Urbà, el Pla d’Ordenació estableix : 
 

 Qualifica i zonifica el sòl, determinant les reserves i afectació per als sistemes generals. 
 

 Assigna els usos detallats per a cada zona 
 

 Regula els paràmetres i criteris per a l’harmonització formal i compositiva de les 
edificacions. 

 Determina els elements arquitectònics, artístics i paisatgístics que han de ser protegits. 
 

 Regula l’ús del subsòl 
 

 Estableix quins són els elements urbans que cal completar perquè els terrenys tinguin la 
condició de solar. 
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Per a sòl urbà consolidat i pels polígons d’actuació del sòl urbà no consolidat: 
 

 Detalla l’ordenació del sòl i els paràmetres per a la concessió de les llicències d’obres. 
 

 Preveu la ordenació de volums. 
 

 Precisa les característiques i el traçat de la urbanització bàsica (si cal executar-la) i divideix 
l’execució en etapes si es dona el cas. 
 

 Fixa els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats i els usos principals i compatibles en els 
àmbits de sòl urbà no consolidat, amb Plans de Millora Urbana.  

 
En sòl urbanitzable delimitat: 

 
 Concreta la delimitació dels sectors, els índex d’edificabilitat bruta, la densitat màxima i els 

usos principals i incompatibles. 
 

El sòl urbanitzable no delimitat, no es preveu en aquest pla d’ordenació. 
Al sòl no urbanitzable, establim que : 
 

 Regula les qualificacions d’acord amb el grau de protecció i conservació pretesos. 
 

 Regula els paràmetres bàsics per a les edificacions permeses 
 

 Conté el catàleg de les masies i espais d’interès paisatgístic, i l’inventari de les edificacions 
en sòl no urbanitzable que no tenen valor patrimonial ni històric, però son identificadors del 
territori. 

 
La documentació del Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Sant Julià de Vilatorta serà la que 
disposa l’article 59 del Text Refós de la Llei 2/2002, Decret 1/2005 de 26 de juliol, és a dir: 
 
a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que 

escaiguin. 
 

b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà 
consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de 
gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les 
corresponents als altres serveis establerts pel pla. 
 

c) Les normes urbanístiques. 
 

d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 69. 
 

e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental. 
 

g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau. 
 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge 
protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A més, si el 
planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la 
memòria social. 

. 
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8. LA GESTIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
8.1.  AUTONOMIA DE LES UNITATS DE GESTIÓ 
Com a objectiu de gestió per al desenvolupament del àmbits delimitats en aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal,  s'ha establert que les propostes per a la seva gestió futura 
puguin desplegar-se amb la màxima independència entre elles i, també, amb la màxima 
simplicitat administrativa i tècnica. És també intenció de l’Ajuntament participar en la impulsió 
del planejament derivat. Tanmateix, convé que la iniciativa particular es potenciï des de 
l’administració, a fi i efecte que continuï essent el veritable motor del procés urbà. 
 
Els Plans de Millora Urbana en sòl urbà són la fórmula proposada per gestionar els sectors no 
consolidats (Polígons d’Actuació), també executables per Compensació, amb l’objectiu de 
resoldre la seva incorporació al teixit urbà, mantenir la tipologia edificatòria de l’entorn, resoldre 
els paràmetres mitjançant les ordenances edificatòries, fixar les rasants i alineacions, la 
compatibilitat entre les tipologies, els usos, la cessió dels equipaments vials i zones verdes que 
calguin i afavorir la densificació de la trama urbana extensiva, que és un dels objectius 
prioritaris d’aquest POUM.   
 
Els Polígons d’Actuació són, certament, de difícil execució per la complexitat cadastral, si bé la 
necessària actuació pública, en aquests sectors, fan imprescindible el planejament derivat a fi 
d'ajustar i reconduir l’actuació a les finalitats i objectius que es fien per cada cas, a la vegada 
que han de lligar les infraestructures urbanes amb les de nova execució.  Aquests Polígons 
d'Actuació, s’ha procurat que afectin un nombre reduït de propietaris i que els límits coincideixin 
amb les limitacions cadastrals, per tal de fer més avinents els acords i les iniciatives 
d’urbanització i construcció. 
 
Els plans parcials urbanístics s’han de gestionar també per reparcel·lació, modalitat 
compensació bàsica. Aquests plans s’ajusten als límits que marca el territori i les 
infraestructures generals existents. En aquest sentit, es dimensiona l’edificabilitat i l’ocupació 
amb uns percentatges estudiats per aconseguir les tipologies que es consideren adients al 
model de creixement i de construcció que s’han establert. Amb aquestes precisions, es pot 
plantejar, tal i com desitja l’Ajuntament, la política de sòl i habitatge i les previsions de l’article 
57 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret 1/2005 de 26 de juliol. 
 

8.2.  SERVEIS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 
L’actitud emprada per l’administració, amb la redacció d'aquest nou instrument de planejament 
urbanístic general, ha de comptar amb uns mecanismes jurídics, tècnics i materials que 
responguin a la nova situació creada.    El planejament, tal i com diu el Text Refós de la llei 
d’urbanisme, reclama una infraestructura que ha de tenir en compte els següents punts: 
 
 L’organització mancomunada de serveis i de millora de la qualitat ambiental (eliminació de 

residus, col·lector general, depuració d’aigües residuals, etc.). La seva importància tècnica 
i financera, juntament amb els serveis de caràcter privat, és d'una importància cabdal per 
al desplegament del planejament. 

 La intervenció de l’Administració com a agent actiu del bon desenvolupament del municipi, 
tant en la concessió i el control de les llicències com en l’actuació dels operadors privats 
en l’edificació i urbanització de la vila. A més, l’Administració també haurà de tenir una 
voluntat ordenadora i de manteniment d’edificis públics, monuments, jardins, enginyeria 
urbana, sanejament, patrimoni municipal del sòl.  

 L’estructura tècnica suficient per desplegar-la 
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8.3. REGLES D’INTERPRETACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 
 
Els dubtes en la interpretació del planejament urbanístic produïts per imprecisions o per 
contradiccions entre documents d’igual rang normatiu es resolen atenent els criteris de menor 
edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i aplicant el 
principi general d’interpretació integrada de les normes. En el supòsit que es doni un conflicte 
irreductible entre la documentació imperativa del planejament urbanístic i que no pugui ésser 
resolt atenent els criteris generals determinats per l’ordenament jurídic, preval el que estableixi 
la documentació escrita, llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, 
supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 
 

En el supòsit que diverses normes o mesures restrictives o protectores, tant les derivades de la 
legislació sectorial o de llurs instruments específics de planejament com les de caràcter 
urbanístic, concorrin en un mateix territori i comportin diferents graus de preservació, s'ha de 
ponderar l'interès públic que hagi de prevaler i cercar la utilització més racional possible del 
territori. 
 
8.4.  ACCIÓ PÚBLICA 
 
Qualsevol ciutadà o ciutadana, en exercici de l’acció pública en matèria d’urbanisme, pot exigir, 
davant els òrgans administratius i de la jurisdicció contenciosa administrativa el compliment de la 
legislació urbanística i del  planejament vigent.   Aquesta actuació es pot portar a terme contra les 
obres que es considerin  il·legals fins el venciment dels terminis de la seva prescripció  determinats 
pels articles 199 i 219 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 1/2005, de 26 de juliol, sens perjudici 
del que estableix l’article 202. 
 
8.5.  JERARQUIA NORMATIVA I APROVACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ 
 
El principi de jerarquia normativa informa i ordena les relacions entre els diferents instruments 
urbanístics de planejament i de gestió. Per això, aquest  Pla d’Ordenació se sotmetrà al Pla 
territorial i al Pla Director i al PEIN Guilleries - Savassona, i al PEPMEN. A més, serà coherent amb 
les determinacions  que es desprenguin,  en el cas que siguin aprovats. 
 
8.6.  VIGÈNCIA DEL PLA D’ORDENACIÓ 
 
Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte 
de la seva aprovació definitiva i de la corresponent normativa urbanística al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

El Pla d’Ordenació Municipal de Sant Julià de Vilatorta s’ha establert a partir de l’estudi de 
creixement per un termini màxim de vigència de 20 anys, entenent que serà adequada la seva 
revisió o modificació si es donen les circumstàncies que s’estableixen en l’article 93 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, 1/2005 de 26 de juliol.   
 
8.7.  MODIFICACIÓNS  
 
1. L’alteració del contingut del POUM es farà a través de la seva revisió o amb la modificació 

d’algun dels elements que el constitueixen seguint el mateix procediment establert per a la 
seva formulació. 
 

2. Si la modificació altera la zonificació o l’ús urbanístic dels espais reservats per al sistema 
d’espais lliures, zones verdes o equipaments esportius i d’esbarjo, es tramitarà d’acord amb el 
procediment establert a l’article 95 TRLUC. Aquesta tramitació no s’aplica als ajustaments en 
la delimitació dels espais esmentats que no alterin la funcionalitat, ni la superfície ni la 
localització en el territori. 
 

3. Si la modificació comporta un increment de sostre edificable, un augment de densitat de l’ús 
residencial o, en sòl urbà, una transformació global dels usos previstos pel planejament, haurà 
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d’incrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves per a equipaments que preveu 
l’article 94 TRLUC. 
 

4. Qualsevol modificació ha de tenir, com a mínim, el grau de precisió del POUM i ha de contenir 
un estudi urbanístic que en justifiqui la necessitat i la incidència de les noves determinacions 
en l’ordenació urbanística del municipi. 
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9 -.LEGISLACIÓ 
 Pàg. 102 
 

9. LEGISLACIÓ D’OBLIGAT COMPLIMENT 

1.- Aquest POUM està redactat d’acord amb: 

     -   Decret 1/2005 de 26 de juliol, Text Refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya 

-   Decret 305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la llei d’Urbanisme 

 La Ley del Suelo,  8/2007 del 28 de maig. 

 Decret llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 

 

2.- Qualsevol referència en el POUM a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre referida als 

textos anteriors. 

 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, novembre 2010 
 
 
 

Els Tècnics redactors      l’Alcalde 
 
 

 
 
 
 


