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MEMÒRIA INFORMATIVA
1. DADES GENERALS
El present document es desenvolupa en el marc de la legislació urbanística vigent i del planejament general dels municipis de Vilobí d’Onyar i de Caldes de
Malavella, en terrenys adscrits al règim de sòl no urbanitzable, amb les següents dades generals:
projecte:

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable.

emplaçament:

camps a l’entorn del torrent de Can Sunyer
VILOBÍ D'ONYAR i CALDES DE MALAVELLA (comarca de La Selva)

promotor:

PGA GOLF CATALUNYA, SA | CIF: A60639523
rep. per: David Plana, director corporatiu
ctra. N-II, km 701 | 17455 | CALDES DE MALAVELLA

redacció:

data redacció:

Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes, SLP | TESEU, SLP | NIF: B65169989
Pere Mogas, arquitecte
col·laboradors tècnics:
Gavina Corbetta, arquitecta | Arnau Berenguer, arquitecte
assessorament ambiental:
Xavier Mayor, doctor en biologia | Estudi Xavier Mayor et al, SL
assessorament jurídic:
Sergi Chimenos, advocat | Roca Junyent, advocats
febrer de 2017 | març de 2020

superfície PEU:

83’05 ha

usos:

llac naturalitzat recreatiu | hípica | camp de golf | camps esportius | celler i conreu de vinya

2. ANTECEDENTS
A mitjans de la dècada del 2000, la societat PGA GOLF DE VILOBÍ, SLU, absorbida per l’actual PGA GOLF DE CATALUNYA, SA, va adquirir diferents
propietats dins del terme de Vilobí d’Onyar, confrontants amb els terrenys ocupats pels camps de golf de Caldes de Malavella, per tal de disposar de sòl per
a una possible ampliació de l’activitat esportiva del golf dins del terme de Vilobí.
En aquest sentit, en la tramitació del primer POUM de Vilobí d’Onyar, el document d’aprovació inicial de 29 de juliol de 2010 va delimitar un àmbit de sòl
urbanitzable denominat “SUD 1g ampliació del golf”, de conformitat amb el conveni urbanístic formalitzat entre l’Ajuntament i la societat PGA GOLF DE
CATALUNYA el 23 de juliol de 2010. En concret, aquest sector tenia per objecte ordenar una nova àrea esportiva de camps de golf i de zona esportiva al
terme de Vilobí juntament amb una àrea especialitzada d’ús residencial vinculat a l’àrea esportiva, que estaria connectada amb els camps de golf ja
existents de Caldes de Malavella

Figura 1 Imatge d’una part dels camps de Golf integrats en les àrees boscades (camp Stadium
Course) i inclosos en el complex esportiu i residencial del “Resort” de la PGA Catalunya.
Font: PGA Catalunya Resort; http://www.pgacatalunya.com/golf/courses/stadium-course

En paral·lel, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en la Resolució de 12 de juliol de 2012 mitjançant la qual
estimava en part el requeriment previ a la interposició del recurs contenciós administratiu formulat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, contra la resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de juliol de 2010, per la qual es va aprova definitivament el Pla Director Urbanístic del sistema
urbà de Girona, va afirmar en el punt sisè dels fonaments de Dret de la proposta de resolució que “en sòl de protecció preventiva el planejament general pot
proposar certs creixements. Per tant, si el POUM contempla uns sector de sòl urbanitzable amb la corresponent justificació, no entrarà en contradicció amb
el planejament supramunicipal”, com era el cas del sector d’ampliació del golf.
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Posteriorment, el dia 13 de febrer de 2014 es va publicar al BOPG un segon conveni urbanístic de planejament entre les societats PGA GOLF DE CALDAS,
S.A. i PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilobí en data 23 de gener de 2014, pel qual s’establia que el
POUM que s’aprovés provisionalment delimitaria “un àmbit d’actuació de sòl urbanitzable, denominat “SUD 1g Sector ampliació del Golf, físicament
discontinu”, que integraria l’ampliació de l’àrea esportiva del Golf de Caldes i la implementació d’una nova edificabilitat residencial vinculada directament a
l’àmbit esportiu.
La CTUG de 26 de març de 2014 va emetre l’informe urbanístic i territorial previ a l’aprovació provisional del POUM, i en relació al sector del SUD Ampliació
del Golf va informar-ne favorablement, exigint que el POUM aprovat provisionalment justifiqués la previsió d’ampliació del golf i condicionés el seu
desenvolupament a la prèvia execució de l’ampliació del camp de golf i a la prèvia consolidació d’un alt percentatge del potencial existent en l’àrea
especialitzada existent en els termes municipals de Caldes de Malavella i Sils.
El Ple municipal de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de 28 de gener de 2016 va acordar iniciar les gestions per a l’elaboració d’una nova proposta del POUM,
garantint l’acompliment de les prescripcions derivades de l’informe previ aprovat en sessió del 26 de març de 2014, per la CTUG; i garantint la participació
ciutadana en l’elaboració de la proposta.
En aquest sentit, el dia 23 de juny de 2016 es va publicar al BOP de Girona número 120 l’edicte d’aprovació definitiva del Programa de participació
ciutadana dels treballs de reformulació del POUM i en els darrers mesos del 2016 s’ha dut a terme el procés participatiu previst en el citat programa.
Posteriorment, el 25/05/2017, el Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va aprovar l’Avanç del POUM i es va sotmetre a exposició pública conjuntament amb
el Document Inicial Estratègic (DOGC de 06/06/2017).
És en el marc d’aquesta nova tramitació del POUM que es formula la proposta de Pla Especial Urbanístic Llac i activitats agrícoles, esportives i
recreatives en sòl no urbanitzable de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella.
En paral·lel a la tramitació del present Pla Especial s’està tramitant una modificació puntual del POUM a Caldes de Malavella per a la connexió d’aigua
potable a Vilobí d’Onyar i una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar per a la connexió a la xarxa d’aigua potable
de Caldes de Malavella. Aquestes dues modificacions puntuals han de permetre l’abastament d’aigua potable des del sector del Golf de Caldes de Malavella
a la futura implantació del present Pla Especial Urbanístic Llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en l’àmbit de Vilobí d’Onyar.

3. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL
El present Pla especial es desenvolupa en propietats sobre les quals les societats PGA Golf de Catalunya, SA i PGA Golf de Caldes, SA n’ostenten els
drets, a l’entorn del torrent de Can Sunyer, els camps de Can Palau, els camps de Can Cua, els camps de Ca l’Estany, els camps de la vessant oest del
camí Ral de Caldes a Vilobí fins l’autopista AP-7 i els entorns del forat número 7 del camp de golf “Tour Course” dins el TM de Vilobí d’Onyar i els terrenys al
nord del camí Ral de Girona a Barcelona (al nord de les finques residencials de “La Vinya”) i part del bosc d’en Gironès, dins el TM de Caldes de Malavella.
La superfície total del Pla especial és de 83’0545 Ha (830.545 m²), dels quals 72’4347 Ha (724.347 m²) es situen en el TM de Vilobí d’Onyar i 10’6197 Ha
(106.197 m²) en el TM de Caldes de Malavella (vegis doc. II Plànols, del present document).

4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL
La present proposta forma part del desenvolupament general de la “PGA Catalunya Resort” i la seva ampliació en el TM de Caldes de Malavella i
principalment en el de Vilobí d’Onyar, municipi que està en procés de redacció del seu nou planejament general. A l’espera de la formulació i aprovació
definitiva del nou POUM de Vilobí d’Onyar i de les característiques d’ordenació que es generin en aquest àmbit, es proposa, en el marc de la legislació
urbanística actual i dels planejament generals vigents a ambdós municipis, el desenvolupament i l’ordenació d’activitats compatibles amb el sòl no
urbanitzable complementàries a les ja existents en l’àrea urbana de Caldes de Malavella..
Per altra banda, al marge de les noves activitats que formen part de l’ampliació del “Resort”, cal tenir en compte l’existència d’un dels forats del camp de golf
dins el TM de Vilobí d’Onyar (forat 7 del camp de golf “Tour Course”) que durant la tramitació i regularització urbanística del sector del Golf de Caldes de
Malavella va quedar segregat. Es fa necessària per tant la seva regularització i reconeixement tàcit de la seva existència que resulta indissociable de la
instal·lació esportiva en funcionament des de l’any 2005.
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Més enllà d’aquestes consideracions d’oportunitat cal fer palès que PGA Golf de Catalunya és un complex residencial i esportiu destinat a la pràctica del golf
que pretén augmentar la oferta de serveis i dotacions per a posicionar-se com un dels millors “resorts” d’àmbit internacional en el seu sector. Per a poder
efectuar aquest salt endavant qualitatiu i quantitatiu proposa una expansió que li permeti implantar un conjunt d’activitats que complementin la pràctica del
golf en un entorn natural i paisatgístic circumscrit en l’interior d’unes infraestructures de difícil permeabilitat com són l’autopista AP-7, l’eix transversal C-25 i
l’autovia A-2 (Nacional II) però que al mateix temps li confereixen un alt grau d’accessibilitat i connectivitat.
Apartat 4 de l’article 47 (Règim d’ús del sòl no urbanitzable) del TRLU (DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer):
4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest
efecte, són d'interès públic:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo
que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles
per a l'ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

És indubtable per tant considerar aquesta actuació molt convenient per a l’interès públic, d’acord amb les determinacions de l’article 47.4.a del TRLU (vegis
transcripció en el quadre lateral), des de diversos punts de vista:
Per la importància estratègica des del punt de vista turístic de possibilitar la creació d’un focus nodal esportiu, recreatiu i residencial (Resort) que es
convertirà en un referent a nivell mundial amb un dels millors camps de golf de l’Estat espanyol i un alt grau de qualitat en les seves instal·lacions, serveis i
oferta d’habitatges.
a. Per la importància d’introduir un element de paisatge central de caràcter aquàtic que per les seves dimensions i tractament naturalitzat esdevindrà
un exemple de confluència entre l’ecologia, el paisatge i l’activitat recreativa. La seva implantació podrà fer efectiva per tant la màxima del “territori
com a paisatge i recurs”, més enllà de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes tradicionals i fer un pas qualitatiu molt important en la línia de la
biodiversitat vinculada al medi terrestre i al medi aquàtic.
b. Per la importància de posar al servei de la ciutadania un conjunt d’activitats esportives i recreatives a l’aire lliure de grans dimensions que
difícilment es poden situar en sòl urbà però que per la proximitat als nuclis de Vilobí d’Onyar, de Caldes de Malavella i d’altres poblacions veïnes
inclosa la conurbació de Girona, poden tenir una demanda creixent.

Figura 2 Panoràmica de la vall del torrent de Can Sunyer en direcció sud entre el bosc d’en Gironès
(a l’esquerra) i el camí Ral de Caldes a Vilobí (a la dreta). Font: fotografia TESEU, SLP; juliol de 2016

5. OBJECTE DEL PLA ESPECIAL
L’objecte del Pla especial és l’ordenació detallada d’activitats compatibles amb el sòl no urbanitzable dins els terrenys de referència amb el següent
contingut:
a. Creació d’un llac de caràcter paisatgístic i recreatiu amb tractament naturalitzat sobre la vall del torrent de Can Sunyer.
b. Implantació de l’activitat d’hípica amb els seus serveis i dotacions complementàries sobre els camps de Can Cua i les antigues instal·lacions
ramaderes de Can Palau.
c. Implantació de l’activitat esportiva sobre terrenys de gespa artificial i natural amb els seus serveis i dotacions complementàries en la vessant oest
dels terrenys situats entre el camí Ral de Caldes a Vilobí i l’autopista AP-7.
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d. Implantació de l’activitat agrícola especialitzada de vinya amb celler i serveis complementaris en la vessant nord dels terrenys situats entre el
camí Ral de Girona a Barcelona i l’inici del torrent de Can Sunyer.
e. Regularització urbanística a Vilobí d’Onyar del forat 7 del camp de golf “Tour Course” que forma part del complex esportiu del sector del golf de
Caldes de Malavella.

6. MARC LEGAL
6.1

La legislació urbanística

Les determinacions, contingut i tramitació del present document d’avanç del Pla Especial Urbanístic Llac artificial i activitats agrícoles, esportives i
recreatives en sòl no urbanitzable de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, estan regulades en la següent normativa vigent aplicable:
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, DL 1/2010), modificat pel
Decret Llei 3/2012, del 22 de febrer i per la Llei 2/2014, del 27 de gener, la Llei 3/2015, de l’11 de març i la llei 16/2015, del 21 de juliol.
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant D 305/2006), modificat pel Decret 80/2009, de 19
de maig i pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (en endavant DL 6/2009), modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre.
 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls
de l'activitat econòmica (Disposició Addicional Vuitena - Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental).
6.2

Tramitació del PEU

El Pla Especial Urbanístic Llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable, que afecta els municipis de Vilobí d’Onyar i de
Caldes de Malavella, és un pla especial urbanístic de desenvolupament no previst expressament en el planejament territorial ni en el planejament urbanístic
general de Vilobí d’Onyar ni de Caldes de Malavella.
L’article 67.3 del DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, estableix que en aquest cas, els plans especials urbanístics no previstos expressament “no poden
substituir en cap cas el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden alterar la
classificació del sòl ni poden modificar els elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament”; tanmateix s’indica que “en canvi
poden alterar altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els
justifica”.
I de conformitat amb el que estableix l’article 92.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
els plans especials no previstos pel planejament general hauran de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat amb el planejament urbanístic
general, tal i com s’acredita en aquesta Memòria.
Aquest Pla Especial té el seu fonament en l’article 67.1h) del DL 1/2010 que estableix que es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris
per assolir, entre d’altres finalitats, “h) les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4” destinades a les activitats o els
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural.
En concret, en relació a l’article 47.4a) del DL 1/2010, aquest Pla Especial té per objecte ordenar en el sòl no urbanitzable la implantació d’activitats
col·lectives d’interès públic de caràcter esportiu, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupen a l’aire lliure (com és el cas de les activitats
esportives i recreatives previstes en aquest Avanç de Pla especial) i ordenar aquelles obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles que siguin necessàries
per a poder desenvolupar aquestes activitats, com és la construcció del llac artificial i la resta d’edificacions complementàries a les activitats proposades.
A més, en relació a l’article 47.6a) del DL 1/2010, aquest Pla especial també articula la construcció d’un edifici agrícola (celler i dependències annexes) que
està vinculat i relacionat directament a la preexistència d’un conreu de vinya creat recentment (vegis annex 4 del doc. IV del present document).
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La societat PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. formula aquest avanç de Pla Especial de conformitat amb el que disposa l’article 101.1 del DL 1/2010; i la
seva tramitació s’ha d’ajustar al que disposa la normativa urbanística vigent per als plans urbanístics derivats, amb les especificitats previstes en l’article
102.3 del mateix DL. 1/2010.
El present Pla Especial té caràcter de planejament urbanístic derivat plurimunicipal perquè afecta el territori de dos municipis: Vilobí d’Onyar i Caldes de
Malavella, i per tant, caldrà seguir la tramitació prevista en els articles 80 i 85 del DL. 1/2010.
L’aprovació definitiva del Pla Especial correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de conformitat amb el que disposa l’article 80.c) del DL.
1/2010, modificat per la Llei 3/2012.
En data 09/03/2017 es va lliurar a la OTAA de Girona l’avanç del PEU i el Document Inicial Estratègic per tal d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental
estratègica. En data 18/05/2017 la OTAA va emetre el corresponent Document d’abast, el contingut del qual es trasllada a les determinacions del
document de Avaluació Ambiental Estratègica que acompanya el present PEU.
En sessió de data 20/04/2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) va emetre l’informe sobre el document de l’Avanç del PEU amb un
seguit d’observacions que es recullen adequadament en el present document.
En el tràmit d’avaluació ambiental estratègica de l’Avanç de Pla Especial es varen sol·licitar els informes als organismes i departaments afectats per raó de
llurs competències sectorials, de conformitat amb la normativa urbanística vigent. Els informes emesos, que es recullen convenientment en el document
d’Avaluació Ambiental Estratègica, han estat: 12/04/2017, Informe de Protecció Civil / 19/04/2017, Informe del Departament de Cultura / 15/05/2017, Informe
de l’Agència Catalana de l’Aigua. Les seves observacions es resolen en el present PEU amb explicacions detallades en l’informe de AAE (doc. IV) i en
l’annex 2 (Doc VI) del “Vector Aigua”.
També cal indicar que en data 12/04/2017 l’Ajuntament de Caldes de Malavella va emetre un Informe al respecte del PEU, les observacions del qual s’han
tingut en consideració en el present document.

7. ADEQÜACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT
Figura 3 Fragment del plànol O.12 “Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions
d’infraestructures. Selva” del PTPCG amb indicació (en vermell) de l’àmbit del present PEU. Font: Pla
territorial parcial de les comarques gironines (AD 14/09/2010) i elaboració pròpia.

La proposta i continguts del present PEU s’adequa i s’ajusta al marc normatiu urbanístic regulat per les disposicions legals estatals i autonòmiques en vigor i
als planejaments de caràcter territorial i municipal vigents en l’actualitat.
El PEU s’adapta i compleix la legislació vigent de caràcter ambiental i d’altres disposicions que la regulen.
7.1

El planejament territorial

Li són d’aplicació les disposicions establertes en el planejament territorial actualment vigent (per a més detall vegis apartats del document AAE al doc. IV; i el
plànol I.09 del doc. II, del present PEU):
 Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG); aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010
Categoria a l’àmbit del PEU:
Sòl de protecció preventiva
 Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (PDUSUG); aprovat definitivament el 29 de juliol de 2010
Categoria a l’àmbit del PEU:
Sòls de protecció preventiva

Figura 4 Fragment del plànol O.01.02 “Àrees de regulació homogènia del SNU” del PDUSUG amb
indicació (en vermell) de l’àmbit del present PEU. Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (AD 29/07/2010) i elaboració pròpia.

Convé indicar que per les determinacions establertes en el planejament territorial per a aquests tipus de sòls les actuacions que es preveuen en el present
PEU són perfectament compatibles amb els nivells de protecció.
També indicar, tal i com s’estableix en la valoració territorial de l’informe de la CTUG de 20/04/2017, que una petita part de l’àmbit on es situa el forat 7 del
Camp de Golf resta qualificat pel PTPCG com de “Protecció especial”.
Pel que es pot observar en la imatge on es superposen els diferents àmbits (vegis figura 4) semblaria que es tracta d’un fragment de protecció especial que
podria haver estat conseqüència de la imprecisió en el canvi d’escala de les diferents bases topogràfiques i de les delimitacions dels termes municipals
entre Vilobí i Caldes.
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Però independentment d’això i, tal i com es justifica també en l’AAE (doc. IV), l’activitat del golf que s’estableix en el present PEU, que en definitiva està
reconeixent una realitat preexistent, és compatible amb els valors intrínsecs i la funcionalitat d’aquests tipus de protecció del sòl. El fet de tractar-se d’una
part de la instal·lació del golf establerta anteriorment en el TM de Caldes de Malavella impedeix que es puguin plantejar altres alternatives d’ubicació.
7.2

El planejament del municipi de Caldes de Malavella

El planejament general vigent al municipi de Caldes de Malavella és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el 09/10/2013
(DOGC 6549 de 28/01/2014).
La zonificació inclosa en l’àmbit de present PEU és la que es detalla en el següent quadre (vegis plànol I.10 del doc. II, del present PEU):
CALDES DE MALAVELLA
zones en SNU
21
Zona de sòl agrícola
22
Zona de sòl forestal
TOTAL SNU CALDES DE MALAVELLA

superfície sòl
99.790,83 m²
2.433,44 m²
102.224,27 m²

sistemes
SX
Sistema viari SNU (camí Ral)
TOTAL SISTEMES

superfície sòl
3.972,71 m²
3.972,71 m²

Total àmbit PE CALDES DE MALAVELLA

Figura 5 Fragment del POUM de Caldes de Malavella corresponent a
l’accés a l’àrea esportiva situada a Vilobí. Els terrenys tenen la qualificació
de zona agrícola (clau 21) i un petit fragment de zona forestal (clau 22)
lligat al bosc de Can Gironès. Font: RPUC, MUC i elaboració pròpia.

106.196,98 m²

El Planejament vigent classifica el sòl adscrit al present projecte com a sòl no urbanitzable. La qualificació urbanística és de “Zona agrícola” (clau 21)
regulada a l’article 254 de la normativa del POUM que es transcriu a continuació:
Article 254 Zona agrícola (Clau 21)
1. Definició
Es tracta del sòl especialment apte pel conreu que ha estat fins a l’actualitat o pot ser objecte d’explotació agrícola i que s’ha de preservar de la seva degradació i
del procés urbanitzador degut al reconeixement de la seva multifuncionalitat (productora d’aliments i altres béns, element d’equilibri territorial, contribució a la
preservació del patrimoni natural i cultural).
2. Règim d’ús
S’admet l’ús pròpiament agrícola i el ramader, de forma compatible amb la protecció dels valors d’aquestes àrees. També s’admeten les activitats científiques i
conservacionistes que no posin en perill els valors naturals d’aquesta zona.
S’admet l’ús forestal en els enclavaments boscosos d’aquestes zones. Així mateix, es pot admetre l’ús en les condicions establertes a l’article 7 d’aquestes Normes i
l’establiment de construccions d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, seguint les determinacions generals d’aquestes Normes i limitacions de
l’article 47 i 48 de la llei d’urbanisme.
S’admet l’ús d’habitatge lligat a l’explotació agrària, degudament documentada i previ informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural amb la limitació d’un tamany màxim de 400 m2.

Inclou també una petita part al nord, en continuïtat amb el bosc d’en Gironès, amb la qualificació urbanística de “Zona forestal” (clau 22) regulada a l’article
255 de la normativa del POUM.
Figura 6 Fragment del plànol 2.1 Camins municipals de
Caldes de Malavella de l’Inventari de camins municipals
de Caldes de Malavella; Ap-def.: 13/04/2016. Font:
Ajuntament de Caldes de Malavella; RPUC

Les propostes del present PEU s’adeqüen a les determinacions del planejament de Caldes de Malavella per la seva concordança amb l’articulat de les
zones del sòl no urbanitzable i per l’aplicació dels potencials d’usos derivats de l’article 47.6 del TRLUC en relació a l’edifici vinculat a la plantació de les
vinyes (celler i dependències annexes).
Convé aclarir també que al peu del bosc d’en Gironès apareix una zona de forma triangular en el límit amb el TM de Vilobí, qualificada com a zona agrícola
(clau 21) mentre que la proposta del PEU la transforma a zona de millora de la biodiversitat (clau 21-N2b). Es podria interpretar, d’acord amb l’article 245 de
la normativa del POUM de Caldes de Malavella, que aquest ús de millora de la biodiversitat amb plantació d’estrats arbustius, arboris i herbacis seria
incompatible amb l’objectiu d’aquesta zona però entenem que no és així per les següents raons:
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a) es tracta d’un espai que per les seves escasses dimensions (aproximadament 9.000 m²), només tindria sentit com a explotació agrícola conjunta amb la
resta de camps situats a Vilobí d’Onyar;
b) l’execució de les àrees de millora de la biodiversitat permet la creació d’un continu de caràcter ecològic que compatibilitza millor amb la proximitat al bosc
d’en Gironès; i
c) el percentatge de superfície com a estrat herbaci que obliga aquesta zona N2b garanteix fins i tot un gran percentatge de característiques compatibles
amb l’activitat agrícola. Per a facilitar aquesta compatibilitat amb els objectius de la zona agrícola es recull en la normativa que aquest l’estrat herbaci i
l’arbustiu de la zona de clau N2b, a cavall entre Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, s’ha de concentrar majoritàriament sobre la zona de clau 21 de Caldes
de Malavella.
Pel que fa a la compatibilitat dels serveis cal tenir en compte que les operacions d’enllaç d’algunes de les instal·lacions (subministrament d’aigua i
telecomunicacions) es produeixen sobre sòls ja urbanitzats corresponents al sector del Golf de Caldes i dins el règim jurídic del sòl urbà consolidat amb la
categoria de sistema viari (clau X).
Finalment cal considerar la regulació que el POUM determina per als camins rurals i que es recull a l’article 248 de la normativa:
Article 248 Camins
1. Per la seva significació respecte al manteniment de les característiques del sòl no urbanitzable, s’hauran de conservar els camins rurals existents, que estan
assenyalats als plànols d’ordenació d’aquest POUM.
2. S’admeten els usos i activitats de caràcter públic que siguin compatibles amb la utilització general d’aquestes vies, com són els de comunicació, els usos
recreatius, esportius, socioculturals i de lleure.
3. S’admet l’obertura de nous camins, i sempre prèvia autorització de l’Ajuntament, quan es realitzi per a les finalitats següents:
- els que tinguin com a finalitat la gestió agrària o forestal o la conservació del medi rural
- els necessaris per a l’extinció d’incendis
-els previstos en els plans o programes sectorials
-excepcionalment, els trams de camins que tinguin com a finalitat la connexió entre els camins principals i els recorreguts paisatgístics per formar xarxes
(...)

El municipi de Caldes de Malavella disposa també d’una regulació sectorial dels camins a través del Pla especial de camins en sòl no urbanitzable (Text
Refós de 05/10/2017; DOGC de 29/11/2017), en el que s’identifica el camí objecte del present projecte com el “Camí de Vilobí a la Creu Petita” amb el codi
de fitxa 106 de l’Inventari de Camins (vegis figura 6). Es tracta d’un camí de naturalesa “històrica”, de 444 metres de longitud, amb tipus de ferm en terra i
de 4 metres d’amplària i que forma part de la xarxa viària secundària.
El camí és de domini públic i les característiques de remodelació del present PEU es corresponen amb les determinacions normatives pel que fa a materials,
amplades i franges de servitud del domini públic.
7.3

El planejament del municipi de Vilobí d’Onyar

El planejament general vigent al municipi de Vilobí d’Onyar són les Normes subsidiàries del planejament (en endavant NSP), aprovades definitivament el
01/04/1987 (DOGC 10/07/1987).
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar amb el recolzament del Consell Comarcal de La Selva ha iniciat la tramitació d’un nou planejament general (POUM). Es va
aprovar pel Ple municipal de data 25/05/2017 (DOGC de 06/06/2017) l‘exposició al públic del document d’Avanç i la seva documentació ambiental (DIE).
Actualment es troba en redacció per a la seva aprovació inicial.
També resulta d’aplicació el Pla especial per a la identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable (CMCR), aprovat definitivament el
01/04/2009 (DOGC 5387 de 26/05/2009), malgrat que en l’àmbit del PAE no conté cap dels seus elements catalogats.

Figura 7 Composició dels plànols de les NNSS de Vilobí
d’Onyar del “Règim urbanístic del sòl i estructura
general”. Font: RPUC i elaboració pròpia.

També s’han tingut en compte les disposicions establertes al Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres, aprovat definitivament per la
Generalitat el 22/03/2011 (DOGC 5851 de 04/04/2011) que determina una franja de 20 metres d’amplària de reserva per a la seva construcció en paral·lel a
la AP7 (vegis plànol d’informació urbanística al doc. II).
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La zonificació inclosa en l’àmbit de present PEU és la que es detalla en el següent quadre (vegis plànol I.10 del doc. III, del present Avanç de PEU):
VILOBÍ D'ONYAR
zones en SNU
R
Zona de sòl rústic
TOTAL SNU VILOBÍ D'ONYAR

superfície sòl
704.670,21 m²
704.670,21 m²

sistemes
PC
Sistema de protecció de carreteres i vials
TOTAL SISTEMES VILOBÍ D'ONYAR

superfície sòl
19.677,68 m²
19.677,68 m²

Total àmbit PE VILOBÍ D'ONYAR

724.347,89 m²

La “zona de sòl rústic” no té una regulació ni una clau específica dins la normativa del planejament general vigent. L’article 99 de les NSU de Vilobí d’Onyar
determina que:
“Qualifiació i Nomres (sic). Aquestes normes subsidiàries qualifiquen de sòl no urbanitzable els terrenys que per innecessarieta (sic) als fins urbans resten com a sòls
residuals, així com aquells que per el seu caràcter especial, han de ser objecte de conservació i protecció.

Els terrenys de l’àmbit del present PEU no tenen cap caràcter especial que els faci objecte de conservació i protecció a excepció de la franja de “Protecció
de carreteres i vials” (clau PC) que seguint amb els criteris normatius es tracta d’una zona en SNU.
Malgrat això i donat que les NSP són de redacció antiga i sense un refós sobre cartografia actualitzada i que posteriorment el servei del Mapa Urbanístic de
Catalunya (MUC) n’ha fet les seves actualitzacions i adaptació de criteris, s’observa que aquest el qualifica de sistema de clau SS (Protecció de sistemes).
Per tant no queda clar si la clau PC és un sistema o simplement una zona dins el SNU. Tot i així es tracta d’un tema irrellevant de cara a l’ordenació del
present PEU ja que la implantació es queda sempre fora d’aquesta franja de 50 metres respecte la AP-7 (article 40bis de les NSP: “Les franjes (sic) de
protecció de l’autopista A-7 són de 50 m. a cada banda de l’”arcen” (sic).
El 05/04/2018 es va publicar al BOPG l’anunci d’aprovació inicial de l’Inventari de Camins públics de Vilobí d’Onyar. En l’apartat 1.2 de la Memòria s’indica
que “l’inventari de camins municipals inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord amb les fonts documentals i
informatives disponible (...). Específicament, l’inventari inclou aquells vials de titularitat municipal que queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei de
Carreteres”. L’Inventari incorpora quatre camins que passen per l’àmbit del PEU (vegis figura 8).
Es tracta dels següents camins: 01. Camí de Caldes (continuació del camí 106 de Caldes de Malavella) –color groc–; 02. Camí de Caldes (per Santa
Margarida), 19. Camí de Franciac, i 45. Camí de Can Palau. Tots ells són camins històrics demanials, de titularitat municipal des de temps immemorials.
7.4

Figura 8 Camins històrics a Vilobí d’Onyar. Font:
Inventari de camins públics de Vilobí d’Onyar (aprovació
inicial: 05/04/2018)

El PAE dels camps de futbol

Prèviament a la redacció del present document es va tramitar un Projecte d’Actuacions Específiques (PAE) d’interès general en sòl no urbanitzable per a
permetre anticipadament la construcció de dos camps de futbol i uns serveis annexos per a gimnàs, vestidors i oficines amb elements prefabricats de
caràcter provisional. Aquest PAE (vegis figura 9) va ser aprovat per la CTUG en data 26/07/2017 i les seves modificacions posteriors en data 26/04/2018.
Per al subministrament de l’aigua potable del PAE de Vilobí d’Onyar, donat que el servei tenia el seu origen en la xarxa municipal de Caldes de Malavella, es
va signar un Conveni entre ambdós ajuntaments i les societats PGA Golf de Caldas, SA i PGA Golf de Catalunya, SA l’agost de 20181.

1

Per tal de subministrar aigua potable a l’àrea esportiva de Vilobí d’Onyar, es va signar a l’agost de 2018 el “Conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Caldes de Malavella, el
de Vilobí d’Onyar, i la PGA Golf de Caldas, S.A., relatiu al subministrament d’aigua abastada en el municipi de Caldes de Malavella a espais i usos de PGA Golf de Caldas S.A., que
s’ubiquen en el terme municipal de Vilobí d’Onyar”, que es va publicar al BOP de Girona de 25 de setembre de 2018. El conveni, amb una durada de quatre anys, té per objectiu establir el
règim de subministrament d’aigua potable a l’àrea implantada al municipi de Vilobí d’Onyar mentre s’utilitzi la xarxa urbana existent al sector del PGA de Caldes de Malavella, amb la voluntat
de millorar l’eficiència de la gestió pública i garantir que no hi hagi un impacte econòmic negatiu per a les dues entitats locals.
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Cal comptar per tant el PAE com a part del planejament vigent del municipi de Vilobí d’Onyar. Les característiques bàsiques del PAE es resumeixen en el
següent quadre:
QUADRE DE SUPERFÍCIES DEL PAE
àrea interna del PAE

Cf
P
E
V
Sb
R
PC

superfície sòl

clau urbanística

camps de futbol
aparcament
vestidors
accessos interns
sòl biodivers
rústic residual
protecció AP-7

R
R
R
R
R
R
PC

Zona sòl rústic
Zona sòl rústic
Zona sòl rústic
Zona sòl rústic
Zona sòl rústic
Zona sòl rústic
Protecció carreteres
TOTAL PAE

sostre

19.440,00 m²
2.998,80 m²
1.013,60 m²
2.982,88 m²
14.761,51 m²
31.464,09 m²
14.653,96 m²

22,26%
3,43%
1,16%
3,42%
16,91%
36,04%
16,78%

87.314,84 m²

100,00%

773,10 m²t

773,10 m²t

edificabilitat bruta 0,0089 m²t/m²s
ocupació instal.lacions
30,28%
Figura 9 Ordenació del PAE dels camps de futbol i
dependències annexes aprovat en darrera instància per
la CTUG en data 26/04/2018. Font: PAE d’interès públic
en SNU per a la implantació d’una àrea esportiva;
desembre de 2017

Els camps de futbol i els seus serveis varen ser objecte d’un projecte d’executiu que va obtenir la llicència municipal de construcció (exp.: 344/2017) en data
29/11/2017. Actualment les obres estan en fase d’execució i consisteixen en la construcció de dos camps de futbol (camp 1 i camp 2) sobre una superfície
esplanada de 110 x 72 metres i 160 x 72 respectivament, amb el sistema de gespa natural i híbrida de diferents característiques i d’uns mòduls prefabricats
de caràcter provisional per a gimnàs, vestidors i oficines amb una superfície total construïda de 773’10 m².

8. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DEL TERRITORI
Per a la descripció de l’estat actual del territori, vegis també els apartats de l’AAE que s’incorpora al doc. IV del present PEU on es fa una anàlisi exhaustiva
des dels punts de vista de la geomorfologia, de la geologia, de la biodiversitat, del patrimoni natural, del cicle de l’aigua, de l’ambient atmosfèric, de l’energia,
de la gestió dels materials i residus, de les infraestructures de transport i mobilitat, del paisatge i dels riscos ambientals.
Les característiques principals també queden explicitades en els plànols del I.02 al I.08 del doc. III del present PEU i es descriuen en els següents apartats.
8.1

Morfologia física

L’àmbit es troba delimitat per infraestructures viàries tant pel nord com per l’oest, per l’autovia C-25 i per l’autopista AP-7, respectivament, mentre que pel
sud es troba en contacte amb el sector del Golf de Caldes del resort existent. Per la banda est, en canvi, els terrenys agrícoles de l’àmbit estan en contacte
amb la massa forestal del Bosc d’en Gironès.
Tal com es mostra a la cartografia topogràfica i geomorfològica, l’àmbit engloba una àrea agrícola de pendents suaus delimitada pel que podem interpretar
com la conca del Torrent de Can Sunyer en la pràctica totalitat de l’àmbit, i com el vessant est de la trinxera de l’autopista AP-7 a la banda oest. Malgrat la
seva aparença plana, la bassa de rec posa de manifest el relleu dels terrenys centrals, que es despleguen a mode d’amfiteatre natural a l’extrem sud i
configuren una ampla vall que baixa planerament cap al nord fins a l’autovia C-25. A partir del Camí ral de Girona a Barcelona traçat sobre un carener –que
bàsicament separa la conca del torrent de Can Sunyer i la trinxera de la infraestructura viària -, i fins a l’autopista AP-7, l’àmbit també té un pendent marcat
amb desnivells entre camí i autopista de fins a 15 metres.
8.2

Figura 10 Esquema de la xarxa d’infraestructures de
comunicació que vertebren l’àmbit. Font: Institut
Cartogràfic de Catalunya i elaboració pròpia.

Elements vertebradors

Els elements vertebradors de l’àmbit són els propis de la tradició agrícola del territori no urbanitzat de la plana selvatana. Hi són presents finques de conreu
de secà amb mas, com Ca l’Estany, Can Cua,Can Palau –el mas queda fora de l’àmbit pel nord- i Can Sunyer –també amb el mas fora de l’àmbit, per l’est -,
com també algunes construccions auxiliars ramaderes, com és el cas als camps de Can Palau que es troben dins de l’àmbit. Pròpia d’aquesta tradició també
és la bassa de reg i el conjunt de les línies més o menys arbrades adjacents a les traces humides i al torrent.
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Aquest patró d’ocupació del territori es completa amb la traça històrica dels camins rals i rurals, com el Camí Ral de Girona a Barcelona, que delimita l’àmbit
pel sud; el Camí Ral de Caldes a Vilobí, que delimita part de l’àmbit per l’oest; i el Camí de Ca la Thiona a Vilobí, que delimita l’àmbit pel nord, en paral·lel a
l’autovia C-25. Els trams de camins que discorren pel terme de Caldes de Malavella es troben inventariats al PE de Camins en SNU, aprovat inicialment el
26/07/ 2010 (DOGC 5775 de 15/12/2010).
Per últim esmentar també les àrees forestals que acaben de dibuixar la matriu territorial de la plana, que es corresponen a l’àmbit amb un sector de pinedes
al límit amb l’autopista AP-7, i a rouredes i alzinars en sectors més amplis com el Bosc d’en Gironès, a tocar de l’àmbit per l’est.
8.3

Infraestructures i serveis
8.3.1

Infraestructura viària i de transport

Una vista del conjunt del PGA CATALUNYA RESORT, present i futur, mostra com la pràctica totalitat del sector queda delimitat per traçats del sistema viari
objecte d’aquest PEU, amb l’Autopista del Mediterrani AP-7 i amb l’Eix Transversal de Catalunya C-25, respectivament.
L’accés principal al resort, es troba al km 701 de l’autovia A-2, i connecta el sistema territorial amb la trama bàsica urbana del Golf. En canvi, a l’àmbit
objecte d’aquest document, encara de caràcter rústic, és la xarxa de camins rurals la que connecta amb la resta del territori no urbanitzat de Vilobí i Caldes.
També cal tenir en compte la proximitat del traçat del tren d’Alta Velocitat, adjacent a l’autopista per la seva vora oest, i la previsió de l’eix transversal
ferroviari confluent amb l’AVE molt a prop de l’extrem nord-oest de l’àmbit, segons la reserva de sòl delimitada pel Pla director de l’eix transversal ferroviari
aprovat definitivament el 08/01/2010; com la proximitat de l’Aeroport de Girona i les servituds aeronàutiques que afecten l’àmbit.
8.3.2

Figura 11 Altimetria i valls de l’àmbit del PEU.
Font: lagula arquitectes.

Serveis existents

Al tractar-se de terrenys no urbanitzats l’àmbit no disposa dels serveis urbanístics bàsics tret dels establerts en el desenvolupament del PAE dels camps de
futbol que disposen dels següents: el subministrament de reg deriva de la xarxa dels camps de golf, la xarxa elèctrica deriva de la transformació en baixa de
la línia de mitja tensió existent sota el camí de Caldes a Vilobí i el subministrament d’aigua potable i telecomunicacions és una extensió de la xarxa existent
en la urbanització del sector de la PGA a Caldes de Malavella; finalment les aigües residuals de les instal·lacions del camp de futbol es gestionen a través
d’una fossa sèptica. Cal senyalar també que les escorrenties acumulades del drenatge dels camps de futbol deriven a una bassa de filtració per a no afectar
puntualment el sistema de drenatge i cunetes de l’autopista AP7.
Els usos i les activitats agrícoles actuals de l’àmbit disposen de subministrament elèctric i d’aigua, mitjançant connexió a línies aèries de baixa tensió
provinents del terme de Vilobí d’Onyar i l’explotació de pous per al reg i l’aigua de boca, respectivament.
Cal afegir també la presència, soterrada al seu pas pel sector del Golf, i propera a l’àmbit de l’ampliació al seu pas pel bosc d’en Gironès, d’una línia aèria
d’alta tensió de 110kV; i de gasoductes propietat de Gas Natural pel nord-oest, adjacents a les infraestructures viàries.
8.4

Valors territorials i paisatgístics

Cal fer palès que el PGA Golf de Catalunya actualment és un complex residencial i esportiu destinat a la pràctica del golf que ha obtingut diversos guardons
internacionals premiant la qualitat de les seves instal·lacions, dels seus serveis, de la seva oferta residencial i de la gestió ambiental del seu
desenvolupament.
És destacable doncs, la importància estratègica des del punt de vista turístic i la possibilitat de consolidar un focus nodal esportiu, recreatiu i residencial a
nivell territorial mitjançant la consecució del desenvolupament de l’actual sector del golf, així com el desenvolupament en SNU de l’àmbit objecte d’aquest
PEU a Vilobí i Caldes, amb la implementació de noves activitats complementàries i la consolidació de l’entorn com a valor paisatgístic.
Per altra banda, circumscrit en l’interior d’una anella d’infraestructures com són l’autopista AP-7, l’eix transversal C-25 i l’autovia A-2 (Nacional II), els
objectius de desenvolupament resulten compatibles amb la naturalesa d’un àmbit de difícil permeabilitat i connectivitat ambiental.
En canvi, presenten l’encert de la seva ubicació privilegiada a redós de l’accessibilitat i la connectivitat territorial que li confereixen les traces viàries i la
proximitat de l’estació de l’AVE o l’aeroport de Girona, als termes de Girona i de Vilobí d’Onyar respectivament.
Finalment, destacar la posició de l’àmbit,al bell mig de la Plana selvatana, des de la que es pot gaudir dels perfils de sis dels espais naturals d’interès referits
al Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines: el Massís del Montseny, Les Guilleries, Collsacabra, Muntanyes de
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Rocacorba, les Gavarres i el Massís de Cadiretes. Característica que pot orientar el detall de la ordenació i definir la orientació de la proposta segons els
valors corporatius de la preservació i posada en valor de l’entorn i del paisatge locals.

Fotografies de fragments del paisatge agrícola de la vall del Torrent de Can Sunyer. Font: fotografia
pròpia; juliol de 2016

8.5

Estructura de la propietat
8.5.1

Titularitat

L’estructura de la propietat dins l’àmbit del present document, que afecta als termes municipals de Caldes de Malavella i de Vilobí d’Onyar només inclou
finques de la PGA amb les titularitats repartides entre les societats PGA Golf de Catalunya, SA i PGA Golf de Caldes, SA.

Municipi

Figura 12 Estructura de la propietat segons delimitació
cadastral, sobre la cartografia actualitzada que ha servit
de base gràfica del PEU. Font: www.sedecatastro.gob.es
i elaboració pròpia.

Polígon Parcel·la

Referència cadastral

Titular cadastral/registral

Sup. Cadastre

Finca
registral

Sup. Registre

Caldes de Malavella

1

20

17037A001000200000JE

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

10.544,00 m²

4083

405.876,00 m²

Caldes de Malavella

1

41

17037A001000410000JM

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

91.245,00 m²

27E

91.552,00 m²

Caldes de Malavella

1

43

17037A001000430000JK

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

455,00 m²

4083

405.876,00 m²

Caldes de Malavella

1

46

17037A001000460000JX

PGA GOLF DE CALDAS, S.A.

105.751,00 m²

3123

111.036,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

22

17248A007000220000RL

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

267.921,00 m²

4083

405.876,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

24

17248A007000240000RF

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

88.804,00 m²

4083

405.876,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

28

17248A007000240000RF

17.390,00 m²

4083

405.876,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

31

17248A007000310000RR

8.485,00 m²

-

-

Vilobí d'Onyar

7

34

17248A007000340000RI

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.
PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.
(pendent inscripció)
PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.
(pendent inscripció)

57.053,00 m²

-

-

Vilobí d'Onyar

7

35

17248A007000350000RJ

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

85.786,00 m²

53G

86.615,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

37

17248A007000370000RS

PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.

96.112,00 m²

2690

78.748,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

38

17248A007000380000RZ

9.332,00 m²

3123

111.036,00 m²

Vilobí d'Onyar

7

40

17248A007000400000RS

PGA GOLF DE CALDAS, S.A.
PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.
(pendent inscripció)

18.302,00 m²

-

-

El PE de Camins en SNU (Pla especial de camins en sòl no urbanitzable; Text Refós de 05/10/2017; DOGC de 29/11/2017), regula els usos i la servitud de
protecció dels camins en SNU del terme de Caldes de Malavella. El camí inclòs en el present projecte (Camí de Vilobí a la Creu Petita” amb el codi de fitxa
106 de l’Inventari de Camins; vegis figura 6) és un camí de naturalesa “històrica” que forma part de la xarxa viària secundària i per tant ha de ser de domini
públic. El present PEU ha de facilitar la inscripció d’aquest camí de titularitat pública
8.5.2

Servituds i drets de tercers

El PE del gasoducte de Martorell a Figueres aprovat el 22/03/2011 (DOGC 5851 de 04/04/2011), estableix una servitud que delimita una franja de 10 m a
banda i banda de l’eix del gasoducte lliure d’edificació propera al límit oest de l’àmbit i paral·lela a l’autopista AP-7. Alhora que regula una delimitació
temporal dels límits de l’edificació més amplis que l’anterior per als treballs d’execució del mateix (vegis plànol I.10 del doc. V).
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Donat que l’Ajuntament de Vilobí ha iniciat recentment la redacció del seu pla d’ordenació urbanística es pot pensar que es donarà continuïtat a la xarxa de
camins del terme veí de Caldes de Malavella, especialment a aquells reconeguts com a camins rals. Es per això que caldrà tenir en compte el manteniment
del traçat del camí que prové del camí ral de Girona a Barcelona de Caldes, anomenat camí ral de Caldes a Vilobí.
També caldrà considerar les disposicions relatives a les regulacions de l’edificació dins les àrees d’influència de l’Aeroport de Girona, situat al terme
municipal de Vilobí (vegis plànol I.12 del doc. II).
I, per últim, caldrà tenir en compte els drets d’explotació dels pous situats dins l’àmbit per part de finques veïnes. Tal és el cas del pou situat entre el torrent
de Can Sunyer i el mas de Can Palau, el dret d’ús del qual ostenta la propietat de l’últim.

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
El present Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable a Vilobí d’Onyar i Caldes
de Malavella, s’emmarca en el procés de desenvolupament de l’ampliació del “Resort” de la PGA Catalunya.
La PGA, dins de la pròpia dinàmica d’evolució i maduració del conjunt proposa l’ampliació del “Resort” amb la implantació d’un seguit d’activitats esportives i
agrícoles a l’aire lliure a l’entorn d’un llac naturalitzat que doni caràcter i singularitat al nou paisatge i l’integri en el medi en el que pertany, amb la virtut
d’augmentar-ne el seu caràcter “biodivers” amb criteris de sostenibilitat ecològica.
La proposta que es desenvolupa en el present document amb usos compatibles amb el SNU, es fonamenta en que les noves activitats girin a l’entorn de la
creació d’un llac sobre la vall del torrent de Can Sunyer, en el qual ja s’hi ubica actualment una bassa de reg de recollida d’escorrentia natural, per tal de
configurar un entorn de noves experiències vinculades a la natura i a les capacitats del territori on s’insereix.

9. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
Des del punt de vista de la ordenació del territori la creació del llac articula la configuració d’usos objecte d’aquest pla especial urbanístic. Representa la
generació d’una nova fita paisatgística a partir de l’actual identitat agrícola del territori i la seva millora des d’un punt de vista de la complexitat natural. Cal dir
que malgrat la transformació paisatgística, aquesta gran peça d’aigua s’assenta sobre el territori amb el màxim respecte possible tant a les preexistències
dels actuals camins d’aigua, com de l’actual orografia de la petita conca del Torrent de Can Sunyer. És a partir de les preexistències dels actuals camins rals
i de l’estructura agrària de conreu, com s’organitzen gran part de les peces d’activitat previstes.
9.1

La implantació del llac artificial

Tant per a donar resposta a les demandes contemporànies de respecte i cura del medi i del territori com a les demandes de disseny i qualitat que
caracteritzen les actuacions paisatgístiques que porta a terme la PGA, el llac es planteja com una nova peça que es construeix i es naturalitza, és a dir, que
el seu disseny incorpora tècniques i estratègies de reproducció dels cicles naturals presents en els ecosistemes aquàtics del nostre territori.
És en aquest sentit que parlem de llac, i no pas d’estany o piscina. I és aquest tret diferencial el que marca els criteris a seguir i que fa necessari un procés
de disseny multidisciplinar encapçalat per biòlegs, enginyers i paisatgistes. El present pla especial incorpora dos annexos essencials per al disseny del llac.
Per una banda aporta un document tècnic projectual (vegis annex 1 del doc. VI) anomenat “Projecte bàsic de llac amb generació de serveis
ecosistèmics i valor paisatgístic” redactat per la enginyeria especialista en aquests tipus de tecnologia (Hidroingenia) on es realitza una exposició
exhaustiva i precisa de les característiques del llac i de tots els seus processos de depuració.
Figura 13 Proposta d’ordenació del PEU a l’entorn del llac
naturalitzat. Font: Plànol d’ordenació P02 del present PEU.

Per altra banda s’aporta també (vegis annex 2 del Doc. VI) un document anomenat “El vector aigua” redactat per la enginyeria ABM on s’analitzen les
necessitats i possibilitats de subministrament del conjunt de les activitats recollides en el PEU. L’objectiu del document i l’estudi que incorpora és descriure
detalladament tots els aspectes vinculats amb el recurs aigua i les previsions de gestió, les quals s’efectuen pensant en les diferents etapes de
desenvolupament del PEU, tenint en compte sobretot una visió global i integrada de la gestió de l’aigua que es fa extensiu a nivell de tot el resort.
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El document “Vector aigua” també persegueix poder proporcionar tota la informació necessària per documentar les prescripcions de l’Agència Catalana de
l’Aigua contingudes en el seu informe UDPH2017001526 emès en relació al procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària en referència a aquest
Pla especial.
9.1.1

Característiques físiques del llac

En primer lloc cal parlar de com s’ajusta la làmina d’aigua a la orografia existent. Ja s’ha recalcat la preocupació en aquest fase de disseny per a adaptarnos a la topografia característica en forma de conca molt suau. El Torrent de Can Sunyer, efectivament, recull les aigües de la mateixa en direcció a l’Onyar,
amb suau pendent des de la cota +136 a l’extrem sud-oest fins a la cota +112 a l’extrem nord-est de l’àmbit. El llac es preveu emplaçar en la zona central
d’aquesta secció, reconeixent la situació de l’actual bassa a partir de la qual s’estendran els gairebé 600 metres de llargada de la nova làmina d’aigua. Això
suposa haver de resoldre finalment 9 metres de desnivell i, com a mesura de disseny, s’adopta la solució de dividir la làmina d’aigua en dos trams a diferent
nivell, a fi d’evitar infraestructures de retenció que podrien suposar un fort impacte visual i paisatgístic.
Així doncs, les cotes resultants dels dos trams dibuixen una llacuna superior a la cota +122, i una llacuna inferior a la cota +118, donant lloc a salts entre
làmines d’aigua i l’actual torrent de tan sols 4 i 3 metres respectivament.
Pel que fa a l’amplada, aquesta ve donada per l’ajust a la cota corresponent, amb la consideració de mantenir en la mesura de les possibilitats desmunts
que no superin els 2,5 metres d’excavació i terraplenats que no superin els 2 metres.
Del conjunt d’aquest disseny morfològic en resulta una superfície de llac de 4,12 Ha (41.215 m²), per a una profunditat que serà variable en funció dels
criteris de vora però que no supera en cap cas els 2’20 metres.



llacuna +122 [sud]
llacuna +118 [nord]
TOTAL LLAC

► 24.700 m² ► 44.042 m³
► 16.515 m² ► 28.452 m³
► 41.215 m² ► 72.494 m³

Per les característiques del sistema de tractament naturalitzat, les aigües de les dues llacunes no poden rebre aportacions per escorrentia de les conques
vessants de tal manera que els camins perimetrals s’han de convertir en una barrera a aquesta interacció. A més el PEU preveu que les escorrenties
principals generades per l’inici del torrent del bosc d’en Gironès, les vessants de l’àrea de la vinya i l’àrea dels camps de ca l’Estany es pugui embassar i
filtrar naturalment en sengles bosses d’acumulació les quals disposarien d’un drenatge propi amb sortida directa al torrent de Can Sunyer que fa de
col·lector natural del conjunt de les aigües plujanes de l’àmbit del PEU.
9.1.2

Sistema de tractament

El sistema de tractament plantejat (vegis millor concreció a l’annex 1 del doc. VI) és una combinació de piscina i estany natural. Consisteix en un contenidor
d’aigua en el que s’integren àrea d’activitats i zones de regeneració. Els dos tipus d’àrees estan físicament separades per un element divisor en forma de
paret o llom que comença lleugerament per sota de la superfície de l’aigua. Tota la llacuna està revestida amb una làmina de material impermeable i disposa
d’un sistema de drenatge inferior que evita embossament indesitjats d’aigua entre la l’amina esmentada i el terreny de suport.
El propòsit de la zona de regeneració amb plantes palustres i subaquàtiques és doble: per una banda contribueixen a mantenir neta l’aigua i, per l’altra
compleixen una funció estètica i paisatgística al configurar-se com un jardí submergit.

Figura 14 Proposta de configuració del llac naturalitzat del
PEU. Les dues llacunes a les cotes 122 i 118 segueixen
sensiblement la vall natural existent. Font: Plànol
d’ordenació P02 del present PEU.
Figura 15 Secció tipus de la formalització de la vora del llac amb les zones de regeneració. Font:
Hidroingenia i elaboració pròpia; plànol P08 del PEU
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Els processos biològics provoquen que el material orgànic i els microbis existents es descomposin i s’eliminin, absorbint les plantes aquàtiques els nutrients
alliberats per aquests processos catabòlics. Aquest procés biològic d’auto neteja elimina la necessitat de productes químics i redueix al mínim el
manteniment.

Figura 15bis Secció tipus de la formalització de la vora del llac amb les zones de biofiltració. Font:
Hidroingenia i elaboració pròpia; plànol P08 del PEU

En definitiva el sistema que es proposa per al tractament de l'aigua es basa en la limitació de la quantitat de nutrients continguts de manera que es limiti i
controli el creixement i desenvolupament d'espècies vegetals prèviament seleccionades de manera que propicia un sistema gairebé natural amb efectes
beneficiosos, mitjançant filtres de material granular i biofiltres. Els biofiltres els proporcionaran les plantacions distribuïdes per la perifèria exterior del mateix
llac.
El sistema comptarà amb instal·lacions automatitzades de control sobre diferents paràmetres de l'aigua, de manera que es possibiliti un cert grau
d'intervenció en el cas que algun dels paràmetres de qualitat de l'aigua puguin veure alterats. Simultàniament s’instal·laran equips de bombament que
mantinguin l'aigua en constant moviment, filtrant per eliminar elements que puguin caure i quedar en suspensió, a través dels biofiltres, seguits d’un
tractament de desinfecció per ultraviolats i filtres específics per al fòsfor.
Per a la neteja del fons de tota la zona sense plantes es planteja la utilització d’escombradores de fons automàtiques.

9.1.3

Usos del llac artificial

Tal com es pot veure al plànols que acompanyen el present document, l’activitat principal al llac i al seu entorn, en un total de 16,1 hectàrees, és la d’un ús
recreatiu de naturalesa aquàtica. A tal efecte es proposen els següents zones i usos:
Figura 16 Imatge de l’estat actual de l’àrea esportiva dels
camps de futbol. Font: fotografia pròpia; març de 2018.

2 embarcadors per a embarcacions sense motor, al nivell de la cota +122 m vinculada a l’edifici de serveis i una altra al nivell de la cota +118 m
No es contempla el bany (tot i que les aigües estarien en perfectes condicions per a practicar-lo), ja que no existeix una regulació específica de
sanitat per a aquests tipus de llacunes.
Passeig perimetral de recorregut lúdic, esportiu i paisatgístic.
Miradors i punts d’avistament de fauna
Àrees d’esbarjo
Edifici de serveis (“lake club”) amb un sostre màxim de 1.000 m² per a albergar una petita cafeteria, vestuaris i serveis per a banyistes, infermeria i
zones de taller de manteniment i serveis tècnics del llac.
1 piscina descoberta vinculada a l’edifici de serveis d’un màxim de 750 m² de làmina d’aigua..
Aparcaments: un situat prop de la llacuna nord per a un màxim de 35 turismes, i un situat a la llacuna sud, proper a l’edifici de serveis, per a un
màxim de 60 vehicles.

La vialitat associada a la mobilitat de l’àrea del llac es basa exclusivament en l’arranjament dels camins existents que formen part del domini públic. Els
camins interiors de nova creació es destinen exclusivament a recorreguts paisatgístics, de manteniment i de serveis.
Es considera que l’aforament a les instal·lacions del llac estarà a l’entorn de 500 persones com a afluència màxima puntual.
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La implantació dels camps d’esports

L’àrea esportiva, de 4,72 hectàrees, contempla la construcció de camps de gespa així com els seus serveis i dotacions complementàries. Donat l’impacte
que aquestes instal·lacions poden tenir en termes de petjada visual i de mobilitat generada en puntes determinades els condicionants han estat en primer
lloc la ubicació en l’àrea que menys afectació comporta en les visuals, és a dir en la vessant que a partir del camí ral cau cap a l’autopista AP-7 i que, per
tant, queda per l’altra banda de la línia de carena de la conca estricta del nou llac.
En segon lloc, la mateixa ubicació dóna resposta a portar la mobilitat generada fins al punt més proper possible respecte a la connexió amb l’actual sector
del golf, i per tant amb el recorregut motoritzat més curt possible. Així mateix, s’equipa la peça amb una de les bosses d’aparcament més important de
l’àmbit, amb capacitat per a 50 turismes i un mínim de 4 autocars.
Es considera que l’aforament a les instal·lacions de l’àrea esportiva estarà a l’entorn de 50 persones com a afluència màxima puntual ja que es tracta
d’instal·lacions de caràcter privat i d’ús exclusiu per a l’entitat que el gestioni.
L’ordenació inclou un sostre màxim de 773’13 m² (amb una potencial ampliació del 30%) per a la ubicació de vestidors i serveis associats: gimnàs i
dependències administratives per a l’staff tècnic.
L’ordenació recull les determinacions prèvies establertes en el ”PAE d’interès general en SNU per a la implantació d’una àrea esportiva” a Vilobí d’Onyar
aprovat per la CTUG i sobre el qual s’estan executant les obres de les instal·lacions i edificacions de caràcter provisional previstes (vegis figura 16)
9.3

La implantació de la hípica

La hípica, amb 4’97 hectàrees, és l’activitat que representa més concentració de sostre (coincident amb el sostre existent de 4.367m²) i per tant és raonable
reservar per a tal supòsit els terrenys de les antigues instal·lacions ramaderes de Can Palau, algunes de les quals encara es mantenen. L’elecció d’aquest
indret per a la implantació de la hípica ha estat conseqüència de les possibilitats d’aprofitar alguna d’aquestes naus, però s’ha valorat també el fet que el
terreny presenta una transformació topogràfica que facilita noves implantacions d’edificació. A més, i degut a l’activitat anterior, els terrenys també disposen
de camí traçat de connexió amb la xarxa de camins agrícoles i ramaders.
Per altra banda la consulta de dades climàtiques reforça l’elecció d’aquesta ubicació donat que els vents dominants a l’àmbit són de sud/sud-est i per tant, al
bufar en direcció nord, ens assegura que majoritàriament no es propagaran males olors a la resta d’àrees de l’àmbit, situades al sud.
Pel que fa al programa d’usos no es disposa encara de dades de la promoció suficients per a concretar-los però podrien consistir en termes generals en:
-

Pista circular de doma clàssica
Picador cobert, de 800m² com a mínim, pel que es podria aprofitar opcionalment l’antic magatzem, al perímetre de la parcel·la.
2 Estables i/o boxes, amb una capacitat total per a 30 cavalls, de mín. 500m², que es podrien ubicar opcionalment als actuals estables en desús.
Edifici de serveis tipus vestuaris, cafeteria, etc, de mín. 400m².

A l’interior de la subzona de la hípica s’hauran de les àrees d’aparcament necessàries per a possibilitar la correcta mobilitat per a vehicles. El projecte que
concreti la volumetria final i els usos haurà d’establir les seves pròpies necessitats pel que fa a l’aparcament.
Es considera que l’aforament a les instal·lacions de la hípica estarà a l’entorn de 100 persones com a afluència màxima puntual.
9.4

La regularització del camp de golf existent

En aquest punt es tracta de regularitzar una implantació i activitat existent no reconeguda (vegis figura 17). I és que el forat 7 del camp de golf “Tour
Course”amb una superfície de 9’49 Ha, que forma part del complex del sector del golf a Caldes de Malavella, es situa dins el TM de Vilobí d’Onyar i no està
inclòs en cap de les tramitacions urbanístiques i ambientals del sector del Golf de Caldes de Malavella.

Figura 17 Imatge aèria de l’estat actual de l’àrea on es situa
el forat 7 del camp de golf “Tour Course” dins el TM de Vilobí
d’Onyar però que forma part de les instal·lacions del Resort de
la PGA a Caldes de Malavella. Font: ICGC, 2017.

Es fa necessària per tant la seva regularització i reconeixement tàcit de la seva existència que resulta indissociable de la instal·lació esportiva en
funcionament dins el TM de Caldes de Malavella que va obtenir llicència ambiental (exp.: 14/1995 i 54/2003) com activitat classificada en l’annex II, epígraf
12.35, d’acord a la Llei 20/2009.
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La implantació del celler i la plantació de vinyes

Entre els objectius de diversificació de les activitats del “Resort”, la PGA presenta la experiència del territori com a principal actiu. En aquest sentit la recent
plantació del conreu especialitzat de vinya i el projecte d’un petit celler representen aquest model de turisme lligat al territori i al paisatge que es vol
promoure. S’entén aquí que l’activitat agrícola es recupera i se li dóna un nou valor com a productora de paisatge i d’experiència cultural.
La ubicació dels camps de vinyes a l’extrem sud dels camps de Can Sunyer, en la seva part alta i lliscant per les vessants, respon al fet que aquesta nova
activitat vol ocupar una centralitat respecte a tot el conjunt del “Resort” actual i futur. És també aquesta ubicació elevada la que a nivell de paisatge dibuixarà
el teló de fons de tot el nou àmbit, amb l’objectiu de generar un paisatge atractiu i expressiu.
El celler, en canvi, s’ubicarà a l’extrem est dels camps de vinyes, a esquenes del Bosc d’en Gironès, però proper al camí ral de Girona a Barcelona, des del
que es connectarà a nivell de serveis i de mobilitat.
Tot el programa estarà inclòs en una petita edificació d’un màxim de 650 m² de sostre. El programa funcional interior l’acabarà de concretar el Projecte
executiu corresponent però pot constar bàsicament, a banda del celler estrictament, d’una sala de tast amb dependències de serveis.
Es considera que l’aforament a les instal·lacions del celler i vinyes estarà a l’entorn de 50 persones com a afluència màxima puntual.
9.6
Figura 18 Imatge indicativa d’un hipotètic
desenvolupament arquitectònic del celler
entre les vinyes ja existents i el bosc d’en
Gironès. Font: lagula arquitectes, 2018

Figura 18bis Ortofoto de la primera fase de
la plantació de vinyes en l’àmbit del Pla
especial. Font: ICGC 2018

Espais biodiversos

En el conjunt d’estratègies de desenvolupament del PEU es planteja la necessitat de fer efectiva una millora substancial de la biodiversitat tant aquàtica com
terrestre. La formalització del llac ja pressuposa de per si una millora substancial en aquest sentit. L’increment de la superfície d’hàbitat aquàtic és rellevant i,
per tant, la capacitat d’acollir espècies que facin el seu cicle biològic en aquest medi total o parcialment‒ augmenta considerablement. I ho fa tant en
biodiversitat com en nombre d’individus respecte a la situació actual. A més, el llac disposarà d’un tractament de depuració de les aigües biològic, per la qual
cosa el ventall de biodiversitat s’amplia en espècies pròpies de zones humides
Pel que fa a la millora de la biodiversitat terrestre es planteja la formalització d’un conjunt d’espais amb un total de 16’08 Ha que es situen estratègicament
sobre el territori del PEU establint una xarxa continua i connectora. Aquesta millora es planteja a mode de compensació de les pèrdues d’hàbitats que es
preveuen per a les diferents activitats compatibles amb el SNU.
L’increment de la biodiversitat en aquests espais s’assoleix a partir de les següents estratègies:
 Potenciació de la complexitat estructural mitjançant una estructura multi estrat (superposició dels estrats herbaci, arbustiu, lianoide i arbori) per tal
d’afavorir la maduració progressiva del desenvolupament vertical dels diferents hàbitats pretesos i la constitució d’una xarxa tròfica complexa.
 Configuració dels elements biodiversos per tal que desenvolupin funcions de connectivitat dins l’àmbit com també amb els espais biodiversos
circumdants.
 Afavoriment la diversitat d’hàbitats autòctons per acollir una major diversitat d’espècies i que aquestes es trobin ben adaptades a les condicions
ambientals existents.
 Regulació de les pertorbacions antròpiques en els espais biodiversos a partir de la modulació de la freqüentació humana.
9.7

Figura 19 Imatge d’un bosc mediterrani. Els
espais biodiversos s’han de basar en els
estrats arboris, arbustius i herbacis d’aquests
tipus paisatge.

Espais de conreu

Tot el conjunt d’espais intersticials entre el llac naturalitzat, els espais biodiversos i les diferents àrees d’activitats compatibles amb el SNU que formen part
del present PEU es reserven com a espais de conreu que completen el paisatge de conjunt.
La superfície total d’aquests espais que s’estableix en el PEU és de 20’57 Ha i es destinaran a les activitats agrícoles pròpies de l’entorn dins la configuració
general del paisatge de la comarca de la Selva. S’hi restringiran però tots els potencials edificatoris i les activitats agropecuàries, deixant els espais
exclusivament per a l’ús de conreu.
Les necessitats funcionals dels camps de conreu no generen afectacions a l’increment de la mobilitat ja que es tracta de retalls preexistents que actualment i
tradicionalment ja han exercit aquesta funció a través dels camins rurals existents. Per la naturalesa d’aquesta activitat de caràcter purament agrícola no
s’ha considerat adient mesclar-la amb la funcionalitat de les altres àrees de caràcter més recreatiu, malgrat que exerceixen una funció connectora i
paisatgística complementaria del conjunt ordenat.
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10. ORDENACIÓ URBANÍSTICA
10.1 Zonificació del PEU
Per a poder establir les diferents categories de sòl i establir-ne la seva ordenació i els usos permesos el PEU estableix una zonificació en funció de les
característiques de l’ordenació de conjunt. L’àmbit definit per aquest Pla especial està classificat com a sòl no urbanitzable i està d’acord respectivament
amb el que es determina en les NNSS de Vilobí d’Onyar i en el POUM de Caldes de Malavella, per tant les qualificacions del sòl que s’estableixen són en un
primer marc d’ordenació les pròpies dels planejaments generals respectius als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella i són les següents:
Dins el municipi de Vilobí d’Onyar:
 Zona de sòl rústic (clau R)
 Sistema de protecció de carreteres i vials (clau PC)
Dins el municipi de Caldes de Malavella:
 Zona de sòl agrícola (clau 21)
 Zona de sòl forestal (clau 22)
 Sistema viari. Xarxa secundària (camí de domini públic) (clau SX)
Respectant aquestes disposicions municipals en el present pla especial es creen les subzones d’ordenació corresponents que s’afegeixen a cadascuna de
les claus urbanístiques i sistemes en sòl no urbanitzable d’ambdós municipis. Aquestes subzones són les següents:








Subzona de Conreu (clau N1)
Subzona de Conreu específic de vinya (clau N1v)
Subzona de millora de la biodiversitat (clau N2b)
Subzona de Camp de golf (clau N4g)
Subzona esportiva (N4e)
Subzona de Llac esportiu i recreatiu (N4h)
Subzona hípica (N4hip)

Aquestes subzones es corresponen amb cadascuna de les activitats descrites en l’ordenació general i són la base per a poder normativitzar el seu
desenvolupament posterior a través dels Projectes d’obra i Projectes d’activitats necessaris.
10.2 Paràmetres edificatoris
Per a cadascuna de les subzones urbanístiques en sòl no urbanitzable es determinen els paràmetres i condicions que s’hauran de seguir en el
desenvolupament a través dels diferents projectes executius. Cadascun d’aquests projectes es podran desenvolupar individualment i hauran de contenir
l’execució de les infraestructures bàsiques de la seva implantació, accessos i serveis.
Els paràmetres de la implantació s’articulen a través de les unitats d’edificació potencials. S’entén per unitat d’edificació la mínima que es pot desenvolupar a
través d’un únic projecte. Les unitats d’edificació es poden desenvolupar en les següents subzones:




Figura 20 Plànol de la proposta de zonificació del PEU. Les
zones es configuren com una subzona de les claus principals
en SNU provinents dels planejaments generals de Vilobí i
Caldes. Font: plànol P.01 del present PEU (doc. II)

Subzona de Conreu específic de vinya (clau N1v). Edifici celler
Subzona esportiva (N4e). Edifici vestidors i dependències annexes
Subzona de Llac esportiu i recreatiu (N4h). Llac naturalitzat i edifici de serveis (Lake club)
Subzona hípica (N4hip). Quadres per a cavalls i edificis de serveis.

La regulació normativa també estableix el sostre màxim edificable. A aquests efectes es comptabilitza el sostre total de la unitat d’edificació al marge de la
seva posició respecte del nivell del terreny natural del terreny. Estem en terrenys de sòl no urbanitzable i per tant els conceptes de planta soterrani, planta
baixa i planta pis no tenen les mateixes connotacions que les del sòl urbà. Per tant el sostre màxim és el total de sostre construït independentment de si és o
no soterrat o semi soterrat.
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La situació de les unitats d’edificació previstes es regula mitjançant la previsió de perímetres reguladors o àmbits d’ús. S’entén per àmbit d’ús la figura
geomètrica que delimita l’àrea sobre la que es pot situar cada unitat d’edificació i els elements auxiliars no edificats per a facilitar-ne la seva implantació tals
com àrees d’aparcament, accessos o enjardinaments.
Per al control de la posició en planta i en altura de les edificacions s’estableix un gàlib màxim dins el qual s’hi pot encabir el sostre màxim establert per a
cada unitat d’edificació. El gàlib regulador per tant és la figura que determina la màxima envoltant dins la qual s’ha d’inscriure el volum de l’edificació. El pla
especial defineix en els plànols d’ordenació un perfil regulador per cada unitat d’edificació prevista.
El sostre potencial de cadascuna de les unitats d’edificació és el mínim imprescindible per al correcte funcionament de l’activitat a que està adscrita
l’edificació i es situa sobre el territori tenint en compte la seva integració i les recomanacions ambientals i de paisatge.
 Unitat d’edificació en la subzona de Conreu específic de vinya (clau N1v). Edifici celler
A l’edifici del celler se li assigna un sostre potencial màxim de 650 m² que es correspon amb el mínim necessari per a disposar d’unes bodegues i sales
suficients per al tractament vinícola, dependències annexes de serveis i una petita sala de tast per a la difusió del producte. L’edificació haurà de ser
posterior a la plantació i primera explotació de les vinyes per a garantir-ne la seva vinculació indissociable de l’activitat agrícola.
 Unitat d’edificació en la subzona esportiva (N4e). Edifici vestidors i dependències annexes
A l’edifici dels camps d’esports (camps de futbol) se li assigna un sostre màxim de 773’10 m² de sostre que es correspon amb el PAE precedent que es va
tramitar per a la seva construcció. El pla especial determina una possible ampliació del 30% d’aquest sostre que es podrà habilitar a través d’un projecte
executiu dins els gàlibs ja establerts per aquest PEU. A més, donada la dinàmica canviant originada per les necessitats d’aquest ús, dedicat actualment a
l’entrenament d’equips de futbol d’elit, es permetrà que petites modificacions i augments de sostre no substancials es puguin desenvolupar a través de les
llicències d’obres o PAE, sense necessitat d’haver de modificar el present PE.
 Unitat d’edificació en la subzona (N4h). Llac naturalitzat i edifici de serveis (Lake club)
A l’edifici al servei de la implantació del llac (“Lake club”) se li assigna un sostre màxim de 1.000 m² de sostre i una piscina convencional a l’aire lliure d’un
màxim de 750 m² de làmina d’aigua que es correspon amb el mínim necessari per a disposar de les dependències corresponents a vestidors, sales
d’estada, cafeteria, sales tècniques de gestió del llac i magatzems de material aquàtic. El pla especial determina una possible ampliació del 30% d’aquest
sostre que es podrà habilitar justificadament a través d’un projecte executiu dins els gàlibs ja establerts per aquest PEU.
 Unitat d’edificació en la subzona (N4hip). Quadres per a cavalls i edificis de serveis.
Figura 21 Esquema de l’estructura de camins i la seva
categorització. Es diferencien els camins de domini públic ja
existents i els privatius de nova creació per aquest PAE. Font:
plànol P.08 del present PEU (doc. II)

Per a les instal·lacions de la hípica s’hi permetrà l’habilitació de 4.367m² de sostre. Aquest potencial coincideix amb el sostre existent de les naus
agropecuàries que estan sense ús en aquests moments. De totes maneres, tot i que la proposta d’encabir aquesta activitat dins les ofertes del resort de la
PGA està perfectament assumida per la promoció, el programa per a aquest tipus d’ús per la seva complexitat no es podrà concretar fins que no es
desenvolupi el projecte executiu.
És per això que en el PEU no s’estableix el gàlib concret de la ubicació de les edificacions si es decideix no utilitzar les naus existents. L’ordenació per tant
quedarà supeditada al projecte d’execució de la implantació sense necessitat de modificar el PEU que, si així es considerés, podria establir la necessitat de
redactar un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística individual per a aquesta activitat.
10.3 Camins
L a infraestructura de camins del present PEU es recolza en els traçats dels camins existents dins els termes municipals de Vilobí d’Onyar i Caldes de
Malavella.
Els camins de nova creació establerts en el present PEU són de caràcter privat i es determinen en els plànols d’ordenació P01 i P08. Tindran una amplada
màxima de 4 metres (la proposta els prefigura de tres metres preferentment) i el seu acabat haurà de ser de caràcter permeable.
Caldes de Malavella
L’ordenació dels camins ve determinada al TM de Caldes de Malavella pel “Pla especial de camins en sòl no urbanitzable” (Text Refós de 05/10/2017;
DOGC de 29/11/2017), en el que s’identifica el camí incorporat al present PEU com el “Camí de Vilobí a la Creu Petita” amb el codi de fitxa 106.
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Els camins existents a Caldes de Malavella són de domini públic, s’adscriuen en el present PEU dins el sistema viari (clau SX) i formen part de la xarxa
viària secundària de carrers i camins del municipi (article 58.1c del POUM de Caldes de Malavella).
Els camins secundaris, d’acord amb l’article 5.2c del PE de camins de Caldes de Malavella han de tenir un mínim de 3 metres d’amplària i un màxim de 5.
Els camins secundaris són de domini públic i tenen una zona de servitud a ambdós costats de 3 metres d’amplària mesurats des del seu eix. En la zona de
servitud no es permet la realització de cap tipus d’obra.
D’acord amb la normativa del POUM el nou camí que es crea per aquest PEU des de la Creu Petita fins el Celler formarà part de la “Xarxa viària terciària” de
camins (article 248.5.d) i serà de domini públic. La continuació d’aquest camí que enllaça amb el camí perimetral del llac formarà part de la xarxa de
“Senders” (article 248.5.f).
Vilobí d’Onyar
L’ordenació dels camins ve determinada al TM de Vilobí d’Onyar pel seu planejament general (Normes subsidiàries de 1987) malgrat que la present
normativa s’adscriu a les determinacions del “Inventari de camins de Vilobí d’Onyar” aprovat inicialment (BOPG de 05/04/2018), en el que s’identifica el camí
incorporat al present PEU com el “Camí de Caldes” (codi 01), el camí de Caldes per Santa Margarida (codi 02) i el camí de Can Palau (codi 45).
Figura 21bis Detall del camí de domini públic. Font: plànol
P.08 del present PEU (doc. II)

Els camins existents a Vilobí d’Onyar són de domini públic, s’adscriuen en el present PEU dins el sistema viari (clau SX) i formen part de la xarxa viària
secundària de carrers i camins del municipi (article 39 de les NNSS de Vilobí d’Onyar).
Els camins no tenen a Vilobí d’Onyar cap prescripció dimensional per a la seva recuperació, ampliació o manteniment però en aquest PEU s’assimilen a
l’ordenació establerta a Caldes de Malavella mentre no hi hagi norma substitutòria.
10.4 Xarxes de serveis
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Pel al subministrament elèctric del conjunt de les activitats del PEU es preveuen un total de 634 kw que es distribuiria segons el següent detall de potències:


Conreu de vinya - Celler (N1v): 100 w/m² x 1.000 m² = 100 kw.



Àrea Esportiva (N4e): 90kw segons el PAE.



Lake club + llac esportiu i recreatiu (N4h): 100 w/m² x 1.000 m² + 144 kw (demanda instal·lacions llac) = 244kw.



Hípica (N4hp): (100 w/m² x 1.200m² = 120 kw) + (25 w/m² x 3.167 m² = 79’17 kw per dependències cavalls) = 200kw (hipòtesi indicativa)
TOTAL = 634 kw a tot el PE.

El subministrament elèctric per als 534 KW de potència demandada per als serveis de les instal·lacions de les àrees N4e, N4h i N4hip situades al TM de
Vilobí d’Onyar està garantit per dos nous Centres de Distribució a executar per la companyia de serveis que intercepta i deriva la línia MT soterrada sota el
camí ral de Caldes a Vilobí. A partir dels dos nous CD es deriva amb cablejat soterra de BT per a cadascuna de les instal·lacions.
El subministrament elèctric per als 100 KW de potència previstos per a la unitat d’edificació del celler (N1v) dins el TM de Caldes de Malavella està garantit
des del CT-9 situat al carrer de l’Antic Camí Ral del sector del Golf de Caldes. Aquesta urbanització es correspon amb la Fase I ja conclosa del “Projecte
d’urbanització – Text Refós i Modificació del Projecte d’Urbanització i Infraestructura del Sector Residencial del Golf. TM Caldes de Malavella (La Selva)”.
Des d’aquest CT es realitzarà una rasa (amb la reposició posterior del paviment enderrocat quan discorre per vials ja urbanitzats) per a col·locar el cablejat
de baixa tensió.
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
El subministrament d’aigua potable demandada per als serveis de les instal·lacions de 12.647’25 m³/any està garantit des de la xarxa existent al carrer de la
Vinya de la urbanització del sector de la PGA. Aquesta urbanització es correspon amb la Fase I ja conclosa del “Projecte d’urbanització – Text Refós i
Modificació del Projecte d’Urbanització i Infraestructura del Sector Residencial del Golf. TM Caldes de Malavella (La Selva)”.
Des del carrer La Vinya s’intercepta la canonada existent PE Ø160, que discorre per la vorera nord, amb un tub PEBD-PN10 de Ø125 per tal de realitzar el
subministrament a les diferents activitats del present PEU. El tub discorre soterrat en paral·lel al camí d’accés (Camí de Caldes a Vilobí) amb una rasa
segons detall establert en els plànols (plànol P11 del doc. II del present projecte).
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D’acord amb la “Modificació puntual del POUM de Caldes de Malavella per a la connexió d’aigua potable a Vilobí d’Onyar” i a la “Modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar per a la connexió a la xarxa d’aigua potable de Caldes de Malavella”, el tram que discorre pel camí
dins el TM de Caldes de Malavella es considera un subministrament en alta fins el TM de Vilobí d’Onyar a partir del qual es reparteix en baixa per part de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
En l’Annex 2 del PEU s’incorpora el document “El Vector Aigua”, redactat el maig de 2018 pels tècnics Robert Mas i Santana, enginyer de camins, i Narcís
Pi i Dalfó, enginyer tècnic industrial, ambdós membres de ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, així com el document “Vector Aigua. Aclariments”
redactat al febrer de 2020 per en Narcís Pi i Dalfó, on es descriuen detalladament tots els aspectes vinculats amb el recurs aigua i les previsions de gestió
que garanteixen la viabilitat del PEU.
En aquest document es concreten els consums d’aigua necessaris per a cada una de les noves infraestructures del PEU diferenciant en cada cas les
necessitats de consum d’aigua potable i d’aigua de pou.
Pel que fa al consum d’aigua potable, el PEU preveu un consum d’aigua potable de 12.647,25 m³/any, que es detalla en la següent taula en funció dels
diferents sectors:
Sector
N1v Conreu de vinya
Celler + Sala de tast
N4e Àrea esportiva
Vestuaris, serveis i altres
N4h Llac esportiu i recreatiu
Lake club
Restaurant
Bar
Piscina
N4hpHípica
Sostre instal·lacions

Superfície
8,40 Ha
650,00 m2
3,80 Ha
650,00 m2
13,10 Ha
1.000,00 m2

750,00 m2
5,70 Ha
5.867,00 m2

Aigua potable
Us aigua
Usuaris

Dotació

Consum d'aigua

Potable

50 persones

15,00 l/usuari i dia

273,75 m3/any

Potable

50 persones

115,00 l/usuari i dia

2.098,75 m3/any

Potable
Potable
Potable

400 persones
400 persones
200 persones

30,00 l/usuari i dia
15,00 l/usuari i dia
47,00 l/usuari i dia

4.380,00 m3/any
2.190,00 m3/any
3.431,00 m3/any

Potable
TOTAL

50 persones

15,00 l/usuari i dia

273,75 m3/any
12.647,25 m3/any

El sector N1v “celler i a la sala de tast”, amb un consum d’aigua potable previst de 273,75 m³/any, es troba situat al municipi de Caldes de Malavella. El
subministrament d’aigua potable del celler i de la sala de tast es realitzarà directament des de la xarxa d’aigua potable de Caldes de Malavella.
Els sectors N4e “àrea esportiva”, amb un consum d’aigua potable previst de 2.098,75 m³/any; N4h “llac esportiu i recreatiu”, que inclou el lake club i la
piscina, amb un consum previst de 10.001 m³/any; i N4hp “hípica”, amb un consum previst de 273,75 m³/any; es troben situats al municipi de Vilobí d’Onyar.
Figura 22 Traçat de la xarxa d’aigua potable en alta per al
subministrament d’aigua potable del present PEU tal i com
s’estableix en la “MpPOUM de Caldes de Malavella per a la
connexió d’aigua potable a Vilobí d’Onyar”
Font:.Imatge del plànol o.01 de la “Modificació puntual del POUM
de Caldes de Malavella per a la connexió d’aigua potable a Vilobí
d’Onyar” en tràmit d’aprovació inicial.

El PEU preveu que el subministrament d’aigua potable d’aquests tres àmbits, amb un consum total previst de 12.373,50 m³/any, es realitzarà mitjançant el
punt de connexió a la xarxa potable de Caldes situat dins del terme municipal de Vilobí d’Onyar que prové de la canonada de la xarxa d’aigua potable de
Caldes de Malavella, essent la qualificació com a sistema d’aquesta canonada l’objecte de la modificació puntual del POUM de Caldes de Malavella que es
tramita en paral·lel al present Pla especial.
AIGUA DE POU PER A USOS NO POTABLES
El nou PEU preveu utilitzar aigua de pou per usos no potables, per mantenir el nivell dels llacs previstos i alimentar els cavalls de l’hípica que contempla el
pla. La qualitat d’aigua requerida per a l’abastament dels llacs ornamentals i del bestiar equí de l’espai d’hípica, no requereix els criteris de qualitat exigibles
en l’aigua potable per al consum humà, per tant es proposa utilitzar aigua provinent del subsòl a través d’un o més pous.
Les previsions de consum d’aigua de pou per al nou PEU són les següents:
Sector
N4h Llac
Llacs
N4hp Hípica
Boxes

Superfície
Us aigua
13,10 Ha
3,95 Ha
ornamental
5,70 Ha
30,00 unitats Ramader
TOTAL
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Aigua de pou
Usuaris

60 Cavalls

Dotació

Consum d'aigua

Segons càlcul detallat

8.308,42 m3/any

50,00 l/caball i dia

1.095,00 m3/any
9.403,42 m3/any
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Aquests 9.403,42 m³/any es preveuen abastir des de un o més pous de nova construcció que PGA està tramitant en els terrenys del nou PEU situats al
terme municipal de Vilobí d’Onyar amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’obertura del nou pou permetrà abastir el cabal anual d’aigua per mantenir el nivell del llac i alimentar els cavalls. A més, permetrà disposar d’aigua per
omplir els llacs, pels que es preveu un volum puntual de 73.000 m³.
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A REG I ACTIVITATS AGRÍCOLES
Les necessitats de reg del nou PEU es preveuen abastir amb aigua regenerada provinent de depuradores, a través de la modificació de l’actual concessió
d’aigua regenerada per reg que disposa Golf PGA de Catalunya que es tramitarà amb l’Agència Catalana de l’Aigua. Actualment la concessió disponible, ja
contempla el reg de l’àrea esportiva (camps de futbol) i la fase 1 de la vinya que ja està plantada.
Sector
N1

Nou pou en tramitació

Figura 22bis Punt d’ubicació del nou pou en tramitació per a
l’obtenció d’aigua per a usos no potables (recàrrega del llac i
hípica). Font: PGA Golf Catalunya; ABM.

1

Conreus*
Superfície regable
N1v Conreu de vinya
Vinya Fase 1*2
Vinya Fase 2*1
1
N2b Àrea de millora de la biodiversitat *
Superfície regable
N4e Àrea esportiva
2
Camps de futbol *

Superfície
24,80 Ha
14,88 Ha
5,00 Ha
2,90 Ha
2,10 Ha
15,80 Ha
7,90 Ha

Aigua regenerada
Us aigua

Dotació

Consum d'aigua

Reg

Cereals d'hivern

2.295,58 m3/Ha i any

34.158,29 m3/any

Reg
Reg

Vinya
Vinya

1.000,00 m3/Ha i any
1.000,00 m3/Ha i any

2.901,30 m3/any
2.098,70 m3/any

Reg

Arbres

2.000,00 m3/Ha i any

15.800,00 m3/any

Camps de futbol

5.045,76 m3/Ha i any

10.596,10 m3/any
65.554,39 m3/any

2,10 Ha Reg
TOTAL

*1 Pendent de concessió.
*2 Concessió atorgada.

TELECOMUNICACIONS
El present PEU contempla l’enllaç a la fibra òptica de la urbanització de la PGA al servei de les diferents activitats previstes.
A l’espera del que puguin acabar de determinar els diferents projectes constructius per a cadascuna de les unitats d’edificació, el present PEU preveu que
des del carrer La Vinya s’intercepta la xarxa existent que discorre per la vorera nord, amb dos tubs corrugats de Ø90 i Ø110 per on es realitzarà l’estesa del
cablejat. Els tubs discorreran soterrats en paral·lel al camí d’accés (Camí de Caldes a Vilobí) amb una rasa segons detall establert en els plànols (doc. II del
present projecte) i arquetes de registre cada 50 metres de distància. Es realitzarà la reposició posterior del paviment enderrocat quan discorre per vials ja
urbanitzats.
SANEJAMENT

Figura 23 Traçat del tub PE Ø110 existent actualment que
connecta amb la xarxa de reg dels camps de golf de la PGA.
Font: PGA Catalunya Resort.

El Pla especial en sòl no urbanitzable no preveu la urbanització del sector per tant no es construirà una xarxa de sanejament conjunta per tot l’àmbit. Les
activitats susceptibles de generar aigües residuals, previstes per cada un dels sectors definits en el pla especial, tractaran les aigües residuals generades
dins del propi sector, mitjançant fosses sèptiques, degut a que es tracta d’activitats segregades amb funcionament independent l’una de les altres i a la
impossibilitat de connectar amb una xarxa de sanejament o depuradora existent.
Tots els sectors disposaran de xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials i residuals, les aigües pluvials es desaiguaran en els escòrrecs naturals que
recorren la conca del pla especial.
En el sector N4e Àrea esportiva (camps de futbol), es conservaran les instal·lacions de sanejament existents, que recullen les aigües residuals en una fossa
sèptica soterrada de 15.000 litres de capacitat.
En els sectors N1v Vinyes i N4hip Hípica serà necessari instal·lar una fossa sèptica soterrada de 4.500 litres de capacitat en cada un dels sectors. A més,
caldrà instal·lar un sistema de pretractament de decantació i tamisat per les aigües provinents del sector hípic, aquest tractament es construiria a la mateixa
hípica per tractar les aigües abans de la fossa sèptica.
En el sector N4h Llac, on es preveu la construcció del Lake club, s’estimen uns 1.000 usuaris en punta, repartits entre restaurant, bar i piscina, serà
necessari instal·lar una fossa sèptica soterrada de 60.000 litres de capacitat per al tractament de les aigües residuals negres. La cuina del restaurant del
Lake Club disposarà d’un separador de greixos que tractarà les aigües residuals de la cuina abans de ser abocades a la fossa sèptica.
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Les aigües residuals recollides en les fosses sèptiques es retiraran mitjançant la contractació d’un servei homologat de retirada i gestió externa d’aigües
residuals amb camió cisterna, amb una freqüència de 2 o 3 dies en els períodes de màxima ocupació dels serveis.
10.5 Gestió
Per a garantir l’execució dels serveis i infraestructures necessàries, els Projectes d’obres de cadascuna de les subzones i les seves unitats d’edificació
caldrà que contemplin l’execució simultània de les infraestructures necessàries per al seu correcte funcionament d’acord amb les previsions esquemàtiques
previstes als plànols de l’estructura de camins (plànol P08; Obra civil) i serveis (plànols P10 i P11) del present PEU.
El PEU es configura com una ordenació conjunta i integrada però donada la diferent dinàmica de cadascuna de les activitats es podran anar desenvolupant
individualment en funció dels requeriments propis. Cadascuna de les subzones i les seves unitats d’edificació es podran per tant desenvolupar
individualment a excepció de la subzona de llac esportiu i recreatiu (clau N4h) que s’haurà de coordinar amb el desenvolupament conjunt de les subzones
de millora de la biodiversitat (clau N2b). Aquesta coordinació per a la implantació de les àrees de millora de la biodiversitat es determinarà en el Projecte
executiu del llac naturalitzat amb l’objectiu de temporalitzar la seva execució simultània.
En els casos de les subzones del llac, accessos i àrees de biodiversitat caldrà tramitar el projectes d’execució simultàniament als dos municipis afectats.
L’execució de nous camins públics, així com les infraestructures que discorren per sòl públic, es realitzaran amb llicències d’obres diferenciades de les que
discorren en sòl privat.
10.6 Pla d’etapes
En el pla d’etapes s’estableixen els terminis i prioritats pel desenvolupament de l’ordenació coordinada de l’àmbit del PEU.
Etapa primera: 2 anys (fine: setembre 2022)









Consolidació del camp de golf (N4g) subjecte a la regulació administrativa plurimunicipal (vegis art. 17 de la normativa del present PEU).
Consolidació de l’àrea esportiva (N4e)
Consolidació dels conreus de vinya (N1v)
Cessió i inscripció de la titularitat dels camins existents de Caldes de Malavella que formen part de la xarxa secundària (SX)
Redacció dels projectes constructius del llac (N4h) i de les àrees de biodiversitat (N2b)
Execució de la llacuna sud i infraestructures essencials d’accés, subministrament d’aigua i drenatge (N4h)
Execució de la primera fase de plantació de les àrees de biodiversitat (N2b)
Conreus anuals de l’àrea de conreu (N1)

Etapa segona: 2 anys (fine: setembre 2024)









Implantació de la proposta de millora de les xarxes viàries de l’EAMG
Redacció del projecte constructiu del celler (N1v)
Execució de la unitat edificatòria del celler (N1v)
Execució de la unitat edificatòria del llac (Lake Club) (N4h)
Execució de la llacuna nord (N4h)
Execució de la segona fase de plantació de les àrees de biodiversitat (N2b)
Redacció del projecte constructiu de la hípica (N4hip)
Conreus anuals de l’àrea de conreu (N1)

Etapa tercera: 2 anys (fine: setembre 2026)




Execució de la tercera fase de plantació de les àrees de biodiversitat (N2b)
Execució de la unitat edificatòria de la hípica (N4hip)
Conreus anuals de l’àrea de conreu (N1)
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10.7 Quadres generals de superfícies
RESUM DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS per zones i usos
zones en SNU

R-N1
21-N1
N1
R-N1v
21-N1v
N1v
R-N2b
21-N2b
22-N2b
N2b
R-N4g
N4g
R-N4e
N4e
R-N4h
21-N4h
N4h
R-N4hip
N4hip

superfície sòl

Zona de sòl rústic. Conreu
Zona de sòl agrícola. Conreu
Conreu
Zona de sòl rústic. Conreu específic de vinya
Zona de sòl agrícola. Conreu específic de vinya
Conreu específic de vinya
Zona de sòl rústic. Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl agrícola. Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl forestal. Àrea de millora de la biodiversitat
Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl rústic. Camp de golf
Camp de golf
Zona de sòl rústic. Àrea esportiva
Àrea esportiva
Zona de sòl rúsitc. Llac esportiu i recreatiu
Zona de sòl agrícola. Llac esportiu i recreatiu
Llac esportiu i recreatiu
Zona de sòl rústic. Hípica
Hípica

200.364,38 m²
5.358,38 m²
205.722,76 m²
9.378,43 m²
73.246,05 m²
82.624,48 m²
141.791,67 m²
16.593,90 m²
2.433,44 m²
160.819,01 m²
94.913,54 m²
94.913,54 m²
47.242,81 m²
47.242,81 m²
156.415,69 m²
4.592,50 m²
161.008,19 m²
49.745,13 m²
49.745,13 m²
802.075,92 m²

TOTAL SNU

802.075,92 m²

sistemes

PC
R-SX
SX

802.075,92 m²

superfície sòl

Sistema de protecció de carreteres i vials
PC Sistema de protecció de carreteres i vials
Zona de sòl rústic. Sistema viari en SNU
Sistema viari en SNU
SX Sistema viari SNU
TOTAL SISTEMES
Total àmbit PE

sostre

(*)
(*)
0,00 m²t
0,00 m²t
650,00 m²t
650,00 m²t
(*)
(*)
(*)
0,00 m²t
0,00 m²t
0,00 m²t
773,10 m²t
773,10 m²t
1.000,00 m²t
0,00 m²t
1.000,00 m²t
4.367,00 m²t
4.367,00 m²t
6.790,10 m²t

PAX

0,0000 m²t/m²s

0

0,0079 m²t/m²s

50

0,0000 m²t/m²s

0

0,0000 m²t/m²s

25

0,0164 m²t/m²s

50

0,0062 m²t/m²s

500

0,0878 m²t/m²s

100

6.790,10 m²t 0,0085 m²t/m²s
6.790,10 m²t

725

sostre

CEB

PAX

19.677,68 m²
19.677,68 m²
4.818,56 m²
3.972,71 m²
8.791,27 m²
28.468,95 m²
28.468,95 m²
830.544,87 m²

6.790,10 m²t 0,0082 m²t/m²s

(*) el sostre potencial d'acord amb les NNUU del Planejament General de Vilobí d'Onyar i el POUM de Caldes de Malavella en SNU
per a usos vinculats a activitats agrícoles, forestals i ramaderes NO li és d'aplicació en aquestes zones.
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RESUM DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS per municipi
VILOBÍ D'ONYAR
zones en SNU

R-N1
R-N1v
R-N2b
R-N4g
R-N4e
R-N4h
R-N4hip

superfície sòl

Zona de sòl rústic. Conreu
Zona de sòl rústic. Conreu específic de vinya
Zona de sòl rústic. Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl rústic. Camp de golf
Zona de sòl rústic. Àrea esportiva
Zona de sòl rúsitc. Llac esportiu i recreatiu
Zona de sòl rústic. Hípica
TOTAL SNU VILOBÍ D'ONYAR

sistemes

200.364,38 m²
9.378,43 m²
141.791,67 m²
94.913,54 m²
47.242,81 m²
156.415,69 m²
49.745,13 m²
699.851,65 m²

sostre

(*)
0,00 m²
(*)
0,00 m²
773,10 m²
1.000,00 m²
4.367,00 m²
6.140,10 m²t

sòl

PC
R-SX

Sistema de protecció de carreteres i vials
Zona de sòl rústic. Sistema viari en SNU
TOTAL SISTEMES VILOBÍ D'ONYAR
Total àmbit PE VILOBÍ D'ONYAR

19.677,68 m²
4.818,56 m²
24.496,24 m²
724.347,89 m²

6.140,10 m²t

CALDES DE MALAVELLA
zones en SNU

21-N1
21-N1v
21-N2b
22-N2b
21-N4h

superfície sòl

Zona de sòl agrícola. Conreu
Zona de sòl agrícola. Conreu específic de vinya
Zona de sòl agrícola. Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl forestal. Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl agrícola. Llac esportiu i recreatiu
TOTAL SNU CALDES DE MALAVELLA

sistemes

SX

5.358,38 m²
73.246,05 m²
16.593,90 m²
2.433,44 m²
4.592,50 m²
102.224,27 m²

sostre

(*)
650,00 m²
(*)
(*)
0,00 m²
650,00 m²t

sòl

Sistema viari SNU
TOTAL SISTEMES

3.972,71 m²
3.972,71 m²

Total àmbit PE CALDES DE MALAVELLA

106.196,98 m²

650,00 m²t

Total àmbit PE

830.544,87 m²

6.790,10 m²t

11. ELS CRITERIS PAISATGÍSTICS
11.1 El respecte a la vegetació existent
El PEU estableix la obligació de respectar la vegetació actual existent especialment a l’entorn de la bassa de reg, recs d’aportació i el torrent de Can Sunyer.
L’objecte d’aquesta actuació és la protecció de l’arbrat existent que queda afectat per la intervenció del PEU i especialment per l’execució del llac.
Les espècies arbòries d’interès i no substituïbles que destaquem són els roures (Quercus humilis), les sureres (Quercus suber), i les alzines (Quercus ilex),
ja sigui per les seves característiques, singularitat, calibre característic, espècie i pel seu valor ornamental. Aquests han de ser trasplantables a d’altres
indrets de l’àmbit del pla, en parcel·les públiques o privades i integrats paisatgísticament.
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La valoració dels arbres d’interès paisatgístic es farà d’acord amb el barem previst a la “Norma de Granada” redactada per la “Asociación Española de
Parques y Jardines públicos" i el trasplantament es realitzarà amb empreses especialitzades per a garantir-ne el seu èxit.
La metodologia pertinent per a efectuar aquests transplantaments es descriu a continuació:
De l’exemplar a trasplantar, s'agafaran unes mostres del sòl per determinar les característiques físiques i químiques del mateix. També s'analitzaran les
arrels a una determinada distància del tronc de l'arbre. Amb aquestes dades, l'estat fitosanitari , l'altura, el seu port, amplada de copa gènere-espècie i la
seva exposició, es procedirà a dimensionar les mesures idònies del cepelló per a garantir una bona qualitat d’arrelament i futura brotació. Analitzades les
mostres, es precisa una inspecció fitosanitària i un tractament posterior preventiu va radicular.
Un cop realitzat el cepelló, extret l’arbre, feta la poda, transport i plantació a l’emplaçament definitiu amb substrat adequat; i es tindrà en compte
l’orografia del terreny definitiu per a minimitzar els embassaments d’aigua en cada plantació en èpoques de pluja.
11.2 La integració paisatgística del llac
L’estratègia principal d’integració del llac és la contextualització i naturalització, buscant l’establiment de continuïtats entre tots els elements mitjançant la
referència a determinades seqüències de paisatge perceptibles que permetin a l’observador establir una relació lògica entre els elements, fomentar la
biodiversitat i la qualitat de l’aigua.
Per a l’ordenació interna de l’activitat immediata als perímetres del llac, es divideix en diverses arees en funció dels usos previstos:
 Club del llac
 Moll per a activitats aquàtiques
 Mirador
 Zones de regeneració de l’aigua
 Zones de biofiltració amb sorres i graves
 Espais biodiversos perimetrals del llac
 Bosc de ribera
 Passeig perimetral per a running o bicicleta
 Bosc mixt
Figura 24 Conceptualització del tractament de les vores del llac
des d’un punt de vista paisatgístic. Font: Strategies waterfront
lake moodboard; PGA Catalunya; Natàlia Mitjà, febrer de 2018.

Caldrà potenciar les activitats d’oci i turisme sense perjudicar la conservació de la vegetació de ribera. Es fomentaran i potenciaran, segons el casos, els
espais lliures amb una massa arbòria i arbustiva de sotabosc.
L’ecosistema del bosc de ribera, és refugi per a animals i plantes; corredor biològic, filtre de contaminants de l’aigua, estabilitzador de talussos i regulador de
la temperatura i del nivell d’assolellament de l’aigua. D’aquesta manera es garanteix la salut de l’aigua, fixant i metabolitzant els contaminants.
Les zones definides de regeneració de l’aigua, es defineixen amb una secció variable per a plantació de 2-6 cm d’aigua comunicada amb el llac i una
profunditat de 40 cm de graves i fins. Es componen de planta macròfita captadora de matèria orgànica i contaminants.
 Les espècies proposades són: Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudoacorus, Equisetum hyemale, Carex pendula , Myriophyllum,
Lysimachia vulgaris, Nymphae alba
El corredor de protecció de la fauna, situat al primer cinturó del llac; amb una vegetació densa, dona camuflatge i permet niu a les aus establertes a l’entorn.
 Les espècies herbàcees i arbustives recomanades mitjançant plantacions són: Marfull (Viburnum tinus), Sanguinyol (Cornus sanguinea); Roser
silvestre (Rosa canina); Hedera helix, Carex pendula,
 Les espècies arbòries prioritàries mitjançant plantacions són: Salze (Salix alba). Freixe (Fraxinus angustifolia), Desmai (Salix babilónica), Vern
(Alnus glutinosa), Plàtans (Platanus hispánica), Noguera (Juglans regia), Lledoner (Celtis australis), Àlber (Populus alba) Pollance (Populus nigra),
Vimetera (Salix fragilis), Salix atronicenerea, Om comú (Ulmus minor), Saüc (Sambucus nigra), Avellaner (Corylus avellana)
Es preveuen zones de prat de sega controlada com a zones d’estada de forma integrada i sostenible
Les vies amb consideració de passeig perimetral caldrà que disposin d’alineacions d’arbrat planifoli de fulla caduca amb l’objectiu d’aportar confort, ombra a
l’estiu i sol a l’hivern i integrar-les paisatgísticament. Per trams de camí de vianants projectats a través de zones vegetals protegides, caldrà incorporar
elements de guia per orientar a l’usuari i així evitar el trepig i trànsit fora d’aquest camí i permetre l’accés als espais d’estada vora l’aigua.
Aprofitant la diferència de cota entre les dues llacunes, es proposa generar una mota de protecció visual per aconseguir una integració paisatgística del camí
que creua els dos llacs.
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Els molls i els miradors es formalitzaran amb materials poc intrusius al medi, com les plataformes de fusta, que des del punt de vista paisatgístic
aconsegueixen una lamina d’aigua amb els mínims obstacles visuals i un traspàs a la terra ferma el més suau possible.
Es proposen àmbits de bosc mixt per a la transició i connectivitat forestal, amb densitat variable d’espècies arbories amb vegetació pròpia de sotabosc.
Es prioritzarà la reutilització d’elements arboris i arbustius procedents de les tasques d’aclarida i adequació de l’entorn; especialment l’arbrat existent ubicat
a la vora de la bassa i del rec actual que queda afectat per la intervenció del pla especial i que caldrà conservar prèviament d’acord amb l’article precedent.
 Les espècies arbòries recomanades són: Alzina surera (Quercus suber), alzina (Quercus ilex), Roure martinenc (Quercus humilis)
 Les espècies arbustives prioritàires són: Cirerer d’arboç (Arbutus unedo); Ginesta (Spartium junceum), Aladern (Rhamnus alaternus), Marfull (Viburnum
tinus), Llentiscle (Pistacia lentiscus), Tomaní (Lavandula stoechas), Bruc boal (Erica arbórea)…
Es recomana un apantallament vegetal esponjat d’àrees amb alta visibilitat a les infraestructures circumdants.
Es recomana fomentar, mitjançant plafons o fulletons informatius, el coneixement i el respecte per part dels usuaris dels valors naturals de la zona:
 Per divulgar les principals especies vegetals que es pot trobar en aquest àmbit i també recordar determinades conductes personals que cal seguir en
relació amb la conservació d'aquestes especies.
 Per divulgar les principals especies de fauna típiques de la zona i sobre comportaments personals responsables amb la conservació d'aquests
poblaments.

Figura 25 Imatges de referència per a la conceptualització del
tractament paisatgístic del llac i els seus entorns i vores. Font:
Strategies waterfront lake moodboard; PGA Catalunya; Natàlia
Mitjà, febrer de 2018.

12. AVALUACIÓ ECONÒMICA
La inversió per a les actuacions contingudes en el present PEU són íntegrament de caràcter privat. Les diferents activitats presents en el PEU formen part
d’un complement a l’oferta lúdica, esportiva i residencial que ofereix el Resort de la PGA Golf de Catalunya que es desenvolupa principalment a Caldes de
Malavella. L’ampliació d’aquesta oferta per tant dins el TM de Vilobí d’Onyar no es pot segregar del negoci empresarial conjunt que porten a terme les
societats PGA Golf de Caldas, SA i PGA Golf de Catalunya, SA.
Es tracta per tant d’inversions i càrregues per a la seva execució de les quals no se’n pot derivar un retorn directe i avaluable individualment. Malgrat tot es
pot fer una estimació de les despeses necessàries per a la construcció de les diferents activitats, edificacions i infraestructures.
 Conreu (clau N1) | 0’00 M€
No es preveuen despeses derivades del manteniment dels conreus en aquestes àrees intersticials del PEU. Els conreus es continuaran generant amb
lloguers a pagesos de la zona tal i com s’ha vingut fent fins a l’actualitat.
 Conreu específic de vinya (clau N1v) i Celler | 1’15 M€
La plantació de les vinyes i la seva explotació ja ha estat executada recentment.
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Per a l’execució del Celler efectuem una hipòtesi en base als mòduls econòmiques establertes pel COAC. La hipòtesi estaria a l’entorn dels 1’64 milions
d’euros amb el següent detall:
Edifici = 650 m² x 482 €/m² x 0’95 (Cg) x 1’2 (Ct) x 1 (Cq) x 2’00 (Cu) = 714.324 €
Adequació externa = 3.998 m² x 482 €/m² x 0’95 (Cg) x 1 (Cq) x 0’10 (Cu) = 183.068 €
PEC i Altres despeses = (714.324 + 183.068) x 1’05 x 1’22 = 1.149.559 €
 Millora de la biodiversitat (clau N2b) | 0’97 M€
Per a l’execució de les plantacions a les àrees de millora de la biodiversitat es pot preveure que la seva inversió suposarà una xifra mitjana a l’entorn dels 6
euros per metre quadrat. La superfície prevista en el present PEU és de 160.819 metres quadrats i per tant, a manca de la definició concreta de les
actuacions a realitzar a través del projecte corresponent, la inversió final pot suposar una xifra propera als 0’97 milions d’euros. El detall en una primera
hipòtesi seria:
Els espais arboris no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits.
160.819 x 0’35 = 56.286’65 m² ►10 €/m² ►562.866 €
Els espais arbustius no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits.
160.819 x 0’35 = 56.286’65 m² ►5 €/m² ►281.433 €
La resta d’espais serà destinats a hàbitats essencialment herbacis.
160.819 x 0’40 = 64.327’6 m² ►2 €/m² ►128.655 €
 Camp de golf (clau N4g) | 0’00 M€
El forat 7 del camp de golf “Tour Course” ja està executat des de l’any 2005.
 Àrea esportiva (N4e) | 3’2 M€
L’àrea esportiva està actualment executada i els pressupostos que ja es varen establir en el corresponent projecte executiu varen pujar a la xifra de 3’2
milions d’euros amb el detall que es reprodueix a continuació.
RESUM DEL PRESSUPOST
1 MOVIMENTS DE TERRES GENERAL
2 ACCESSOS I SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS
2.1 Arranjament camí
33.521,16 €
2.2 Inst. Subministrament de serveis
50.993,74 €
3 CAMPS DE FUTBOL
3.1 Sistema Royalverd
673.562,60 €
3.2 Obra civil entorns
141.991,16 €
4 VESTIDORS
4.1 Sistema Nussli
333.776,00 €
4.2 Fonamentació i obra civil entorns
65.906,80 €
5 APARCAMENT
6 JARDINERIA I ACABATS
7 CONTROL DE QUALITAT
7.1 CQ camps de futbol
3.620,00 €
7.2 CQ vestidors
1.500,00 €
7.3 CQ Obra civil
19.600,50 €
8 SEGURETAT I SALUT
8.1 SS camps de futbol
2.650,00 €
8.2 SS vestidors
2.000,00 €
8.3 SS Obra civil
23.774,50 €

737.439,18 €
84.514,90 €

815.553,76 €

399.682,80 €

100.728,06 €
11.562,78 €
24.720,50 €

28.424,50 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

2.202.626,48 €

Despeses generals i benefici industrial
20,00%
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

440.525,30 €
2.643.151,78 €

IVA
21,00%
TOTAL PRESSUPOST

555.061,87 €
3.198.213,65 €

 Llac esportiu i recreatiu (N4h) i edifici de serveis (Lake Club) | 5’14 M€
Per a l’execució del llac naturalitzat el projecte que s’adjunta com a annex 1 del doc. VI estableix un pressupost de 5’14 milions d’euros amb el següent
detall:
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A aquest pressupost cal afegir-hi les despeses d’explotació del llac que d’acord amb el mateix projecte estaria en una xifra propera als 200 mil euros
anuals. El detall de l’estudi de l’explotació (OPEX) es reprodueix a continuació.

 Hípica (N4hip) | 3’61 M€
Per a l’execució de l’àrea d’hípica efectuem una hipòtesi en base als mòduls econòmics establerts pel COAC. La hipòtesi estaria a l’entorn dels 3’61 milions
d’euros amb el següent detall:
Edifici serveis = 1.200 m² x 482 €/m² x 0’95 (Cg) x 1’2 (Ct) x 1 (Cq) x 2’00 (Cu) = 1.318.752 €
Edifici annexos (boxes i magatzems) = 3.167 m² x 482 €/m² x 0’95 (Cg) x 1’2 (Ct) x 1 (Cq) x 0’6 (Cu) = 1.044.122 €
Adequació externa = 10.000 m² x 482 €/m² x 0’95 (Cg) x 1 (Cq) x 0’10 (Cu) = 457.900 €
PEC i Altres despeses = (1.318.752 +1.044.122 + 457.900) x 1’05 x 1’22 = 3.613.411 €
Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, setembre de 2020

per l’equip redactor
Pere Mogas, arquitecte
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per la promoció:
David Plana, PGA Golf de Catalunya, SA

