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1. INTRODUCCIÓ
1.1. OBJECTE DEL DOCUMENT
El municipi de Vilobí d’Onyar disposa en l’actualitat, a efectes de la regulació i ordenació urbanística, de
les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament l’1 d’abril de 1987, redefinides per el
planejament derivat i les modificacions puntuals tramitades i aprovades a posteriori.
Amb l’objectiu de què el municipi disposi d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal convenientment
adaptat a la nova legislació urbanística catalana i als seus principis inspiradors, es formulen els presents
treballs previs que serveixen de preparació a la posterior redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal definitiu.
Així doncs, el present document es realitza per tal de sotmetre’l a informació pública i facilitar la
participació dels ciutadans en la formulació del Pla i conté, d’acord amb l’article 106 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, la definició dels objectius i criteris fonamentals perseguits pel nou planejament i una
síntesi de les alternatives considerades que justifiquen l’elecció de la proposta més adient i la descripció
bàsica d’aquesta.
També forma part d’aquest document el Document Inicial Estratègic (DIE) annex, així com la definició,
descripció i resultats del programa de participació ciutadana.
En definitiva, l’objectiu principal que es persegueix amb la redacció d’un nou planejament general per al
municipi de Vilobí d’Onyar és conjuminar les necessitats de creixement i evolució de la població amb la
preservació dels recursos i valors naturals, paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del territori que
ocupa. Altrament s’aconsegueix també que aquest municipi de la comarca de la Selva disposi d’un
planejament que ordeni i reguli el seu desenvolupament d’acord amb els criteris i principis de la legislació
vigent.

1.2. CONVENIÈNCIA i OPORTUNITAT DE LA REDACCIÓ DEL POUM.
El document urbanístic que serveix de punt de partida per al present Pla són les Normes Subsidiàries de
Planejament (aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 1 d’abril de
1987), llurs modificacions puntuals i el planejament derivat que les desenvolupen.
En el capítol I, article 2 de la normativa urbanística de les Normes Subsidiàries de Planejament, s’hi
estableix el següent:
Art.2.

Aquestes Normes seran vigents a partir del mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva al
Diari Oficial de la Generalitat, i mantindran la seva vigència en tant no siguin revisades o
substituïdes per un Pla General d’Ordenació Urbana.

Havent transcorregut 30 anys des de l’entrada en vigor de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Vilobí, la revisió del planejament general vigent al municipi es considera plenament justificada, atès els
següents raonaments:
1. Han transcorregut trenta anys des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament,
període de temps considerablement prolongat, més encara si prenem en consideració que hi
hem d’incloure també el període de major desenvolupament urbanístic i constructiu conegut fins
ara, popularment definit com a “bombolla immobiliària”.
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2. La situació urbanística del municipi ha variat substancialment durant aquest temps, igual que ho
ha fet el marc legislatiu que regula el desenvolupament urbanístic a Catalunya, i s’ha fet evident
que cal ajustar el planejament urbanístic municipal a les necessitats reals de Vilobí d’Onyar i dels
seus habitants.
3. En data octubre de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, figura de planejament supramunicipal i de rang superior que,
entre d’altres, regula els paràmetres de creixement màxim dels municipis gironins.
4. El marc legislatiu en què es sustenta el planejament urbanístic a Catalunya ha variat notablement
durant aquesta última dècada de tal manera que la pràctica totalitat dels documents que ens
resulten d’obligat compliment són posteriors a les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal
de Vilobí d’Onyar, i això significa que inclouen nous criteris, objectius i determinacions que, amb la
normativa urbanística vigent el municipi de Vilobí d’Onyar no podria assolir convenientment.
Ens estem referint, entre d’altres, a les determinacions contingudes en els documents següents:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
El Reglament de la Llei d’urbanisme vigent a dia d’avui, aprovat pel Decret 305/2006, de
18 de juliol, parcialment modificat per el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
El Pla Territorial General de Catalunya i diversos Plans sectorials que en desenvolupen
aspectes concrets.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
El Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona.
El Pla Director de l’Aeroport de Girona.
El Pla director d’Infraestructures de transport (2006-2026).
El Catàleg del paisatge de les comarques gironines.

5. El grau de desenvolupament urbanístic dels sectors previstos en les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal vigents ha estat elevat, tant en els sectors destinats a activitats
econòmiques com en els sectors destinats a usos residencials, restant només pendents per
desenvolupar alguns àmbits ja envoltats de trama urbana consolidada.
Per tant, atès tot això exposat anteriorment, resulta del tot convenient i oportuna la revisió de les vigents
Normes Subsidiàries de Planejament mitjançant la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Vilobí d’Onyar, document que no només haurà de donar resposta a les necessitats urbanístiques,
socials, culturals i mediambientals del municipi sinó que també haurà d’adaptar-se convenientment al
gruix de noves determinacions que inclouen les diferents Lleis, Reglaments i Plans que en formen el marc
jurídic i conceptual d’obligat compliment.

1.3. ANTECEDENTS URBANÍSTICS
1.3.1. El planejament urbanístic municipal vigent.
Tal i com ja hem assenyalat anteriorment el planejament urbanístic municipal vigent el configuren les
Normes Subsidiàries de Planejament (aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona el dia 1 d’abril de 1987), llurs modificacions puntuals i el planejament derivat que les
desenvolupen. La normativa urbanística d’aquestes normes va ser publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 3927 de juliol de 2003.
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No obstant això, en aquests trenta anys de vigència de les NNSS de Vilobí, els diferents consistoris
municipals hi han anat incorporant un seguit de modificacions puntuals amb l’objectiu de corregir
aspectes erronis detectats o simplement per ajustar les directrius urbanístiques a les noves necessitats
sorgides en el sí de la població i/o com a conseqüència de la lògica evolució natural de la societat.
Ens estem referint, ordenades cronològicament, a les següents modificacions que, prèvia la tramitació
oportuna, han resultat aprovades definitivament per l’òrgan i/o administració corresponent:
1. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la unitat d’actuació número 1.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 3 de febrer de 1993 i
publicada al DOGC el 16 de desembre de 1994. Aquesta modificació comportà la urbanització
d’una àrea central del nucli de Vilobí, amb un màxim de 55 habitatges i unes tipologies de cases
unifamiliars entre mitgeres i de cases unifamiliars aïllades.
2. Modificació de les Normes Subsidiàries del sector “Can Tarré”.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 27 d’octubre de 1993 i
publicada al DOGC el 18 d’abril de 2004, que ajusta els paràmetres i superfícies d’aquest sector
residencial pel seu desenvolupament simultani del Pla parcial.
3. Modificació de les Normes Subsidiàries referent a l’ús de garatge o aparcament en el sòl urbà.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2 de juny de 1993 i publicada
al DOGC el 14 de juliol de 1993, que permet una millor regulació d’aquest ús obligatori i
complementari a l’habitatge.
4. Modificació de les Normes Subsidiàries referent al traçat del vial de la Crosa.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 31 de gener de 1996 i
publicada al DOGC el 16 d’abril de 1994, que suposà diferents ajustos a l’entorn del sector
industrial de la benzinera.
5. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit que afecta el xamfrà delimitat pels carrers
Cinto Verdaguer, Montseny i Sant Narcís. (aquesta no surt al RPUC ni al document d’en Pere Fina,
però sí en l’informe d’urbanisme del 2014)
6. Modificació de les Normes Subsidiàries referent al sector apte per urbanitzar SAU I a Sant Dalmai.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 29 de novembre de 1995 i
publicada al DOGC el 19 de febrer de 1996, que proposa un ajust de la superfície del sector, pel
desenvolupament simultani del pla parcial.
7. Modificació de les Normes Subsidiàries referent a la illa situada entre la carretera de Caldes i el
camí de rajolers, en el nucli de Salitja.
Aprovada definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 26 de febrer de 1997 i publicada al
DOGC el 29 d’abril de 1997, que suposà una reordenació de les alineacions previstes en el pla en
el nucli de Salitja.
8. Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent a l’illa delimitada pels carrers Clau, Castell i
passatge de l’església en el nucli de Vilobí.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 16 de juliol de 1997 i
publicada al DOGC el 9 de juliol de 1998. L’objecte de la modificació és l’ajust de les alineacions
de la illa esmentada.
9. Modificació de les Normes Subsidiàries referent a l’ordenació de la parcel·la situada en la
cantonada entre els carrers Sant Antoni Maria Claret i Sant Narcís.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 23 de setembre de 1998 i
publicada al DOGC el 8 de juny de 1999, que tenia per objecte el canvi de l’ordenació prevista
en les Normes vigents en el nucli de Vilobí.
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10. Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent d’una part al sector apte per urbanitzar
número V “Can Ferrer Pagès” i, d’altra part, a la unitat d’actuació número 2 del nucli de Vilobí.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 9 de març de 2000 i
publicada al DOGC el 15 de desembre de 2000. La primera modificació suposa un augment de
la superfície del sector que passa a ser de 108.606 m2. La segona modificació afecta a
l’ordenació i aprofitament del sòl urbà situat al nord del nucli de Vilobí, que passa a tenir una
superfície total de 38.982 m2.
11. Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent al nou sector apte per urbanitzar de la finca
“La Granada”.
Aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25 d’abril de
2000. Aquest nou sector urbanitzable de 58.233 m2, conjuntament amb la resta de la finca
situada en el terme de Riudellots de la Selva, conforma el polígon logístic i de transports al voltant
de l’aeroport.
12. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de tot el nucli de Salitja.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 24 de gener de 2003 i
publicada al DOGC el 17 de juliol de 2003. Es tracta d’una reconsideració i la conseqüent
ordenació del model de creixement del nucli de Salitja, que comporta la definició de noves
zonificacions, nous àmbits corresponents a unitats d’actuació i la delimitació d’un nou sector
urbanitzable residencial tipus ciutat jardí de 35.566 m2 de superfície.
13. Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent al sector apte per urbanitzar proper a
l’aeroport “finca la Granada”.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 26 de febrer de 2003, que té
per objecte l’ajust de certs paràmetres per permetre el desenvolupament del corresponent Pla
parcial per la implantació de l’anomenat “CIM de la Selva”.
14. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de tot el nucli de Sant Dalmai.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 3 d’abril de 2004 i publicada
al DOGC el 4 de març de 2003. Es tracta d’una reconsideració i la conseqüent ordenació del
model de creixement del nucli de Sant Dalmai, que comporta la definició de noves zonificacions,
nous àmbits corresponents a unitats d’actuació i la delimitació de dos nous sectors urbanitzables
residencials.
15. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la unitat d’actuació número 2.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 15 de desembre de 2005 i
publicada al DOGC el 21 d’abril de 2006, que té per objecte la modificació de part dels
paràmetres d’edificació de la unitat definits en un anterior document de modificació.
16. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la parcel·la 1.1 del sector proper a
l’aeroport de Girona.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 27 de juliol de 2006 i
publicada al DOGC el 24 d’octubre de 2006. Aquesta modificació contempla l’ampliació dels
usos permesos en aquesta parcel·la, així com l’afectació per a sistemes d’infraestructures externes
al sector logístic del CIM de la Selva.
17. Modificació del Pla parcial CIM de la Selva.
Aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de març de
2007. La modificació contempla bàsicament l’ampliació dels usos permesos i d’altres paràmetres
corresponents a la illa situada en front la carretera d’accés a l’aeroport.
18. Modificació de les Normes Subsidiàries per la delimitació d’un sector industrial a la carretera de
Salitja.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 14 de maig de 2008 i
publicada al DOGC el 12 de març de 2009. La modificació suposa la delimitació d’un polígon
d’actuació en sòl urbà no consolidat que possibilita l’ampliació de la instal·lació industrial existent
en la carretera de Salitja.
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19. Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit del sector de la zona d’equipament escolar.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 16 de desembre de 2009 i
publicada al DOGC el 5 de febrer de 2010. Aquesta Modificació té per objecte l’obtenció d’una
important superfície per la implantació d’un nou equipament escolar al servei del municipi.
20. Modificació de les Normes Subsidiàries per la qualificació com a zona d’habitatge protegit
públic.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2 de juny de 2010 i publicada
al DOGC el 17 de setembre de 2010.
21. Modificació puntual núm. 2 del Pla parcial urbanístic del sector CIM de la Selva que afecta el
municipi de Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar.
Aprovada definitivament pel Conseller de Territori i sostenibilitat el 15 d’abril de 2014.
A més a més de totes les modificacions esmentades anteriorment s’han tramitat també altres documents
de planejament derivat amb incidència sobre el desenvolupament urbanístic del municipi de Vilobí
d’Onyar:
1. Pla parcial del sector apte per urbanitzar número II Sant Dalmai Església.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 6 d’abril de 1988.
2. Pla parcial del sector “Can Tarré”.
Aprovat definitivament per la Comissió de Urbanisme de Girona el 23 de febrer de 1994 i publicat
al DOGC el 25 de març de 1994.
3. Avanç de planejament del sector apte per urbanitzar SAU I de Sant Dalmai i Pla parcial
d’ordenació del subsector 1, aprovat definitivament per la Comissió de Urbanisme de Girona el
19 de desembre de 1995 i publicat al DOGC el 23 de setembre de 1996
4. Pla parcial d’ordenació del sector industrial “L’empalme” en el nucli de Vilobí.
Aprovat definitivament per la Comissió de Urbanisme de Girona el 19 de novembre de 1997 i
publicada al DOGC el 17 de setembre de 1998.
5. Pla parcial d’ordenació del sector apte per urbanitzar número V “Can Ferrer Pagès”.
Aprovat definitivament per la Comissió de Urbanisme de Girona el 31 d’octubre de 2001 i
publicat al DOGC el 25 de gener de 2002.
6. Pla especial del sistema aeroportuari.
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 18 de novembre de
2004 i publicat al DOGC el 17 de gener de 2005.
7. Pla parcial urbanístic del sector apte per urbanitzar “CIM de la Selva”.
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 25 de juny de 2003 i
publicat al DOGC el 9 de juliol de 2003.
8. Modificació del Pla parcial CIM de la Selva.
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de març de
2007.
9. Pla especial urbanístic per l’establiment d’un turisme rural a Can Salvà.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 20 d’abril de 2007 i publicat al
DOGC el 8 de juny de 2007.
10. Pla especial urbanístic d’infraestructures complementàries al Pla parcial CIM de la Selva.
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de juliol de 2007 i
publicat al DOGC el 17 d’octubre de 2007.
11. Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals.
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Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 1 d’octubre de 2008 i publicat al
DOGC el 26 de maig de 2009.
12. Pla especial urbanístic per l’establiment d’un turisme rural a Can Dellonder.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 28 de gener de 2009 i publicat
al DOGC el 26 de juny de 2009.
13. Pla especial urbanístic per la implantació d’un parc tecnològic de reciclatge.
Aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 2 de juny de 2010 i publicat al
DOGC el 5 de juliol de 2010.
14. Expedient de rectificació d’errades del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals.
Aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 22 de desembre de 2010 i
publicada al DOGC el 15 de març de 2011.
15. Pla especial del gasoducte Martorell – Figueres, que discorre entre altres pel municipi de Vilobí.
Aprovat definitivament el 22 de març de 2011 i publicat al DOGC el 4 d’abril de 2011.
16. Pla especial urbanístic per a la implantació d’un establiment hoteler de Can Sunyer.
Aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 2 de febrer de 2012.
17. Modificació puntual núm. 2 del Pla parcial urbanístic del sector CIM de la Selva que afecta el
municipi de Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar.
Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i sostenibilitat el 15 d’abril de 2014.
Finalment també cal destacar, tot i que en un altre nivell, l’aprovació del Pla Director Urbanístic de reserva
de sòl per a l’Eix Transversal ferroviari (aprovat definitivament per la CTU de Girona el 8 de gener de 2010 i
publicat al DOGC núm. 5554 de 27/01/2010) el qual afecta parcialment al terme municipal de Vilobí
d’Onyar.

1.3.2. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2010.
El present document d’Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar no es
planteja com a una iniciativa absolutament original sinó que es correspon amb la represa del procés
endegat l’any 2005 sota unes prerrogatives parcialment diferents i que va desembocar en una primera
proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovada inicialment per acord del Ple
municipal de data 29 de juliol de 2010.
No obstant això aquell procés es va veure afectat per nombroses circumstàncies (canvis de model,
modificacions legislatives de rang superior, etc.) que en van anar dilatant els passos posteriors fins que
finalment s’aconsegueix la redacció una nova proposta que incorporava els diferents informes sectorials i
la resposta a les al·legacions presentades i que, per tant, era susceptible de ser sotmès a l’aprovació
provisional.
En qualsevol cas, l’informe preceptiu previst en l’article 86bis de la Disposició transitòria divuitena del Text
refós de la Llei d’urbanisme emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) va posar de
relleu un seguit de mancances del document que calia modificar o justificar més acuradament de
manera que se’n va tornar a posposar la seva aprovació.
Finalment, no serà fins l’any 2016 que es decideix de reiniciar el procés tot i que els responsables
municipals opten per fer-ho des de l’inici entenent que el primer procés, amb més de 10 anys de camí,
estava excessivament viciat i requeria ser començat de nou.
Aquesta voluntat d’inici gairebé des del moment “zero” és portada fins a l’extrem de que es decideix fins i
tot de fer una nova participació ciutadana i de redactar un nou Avanç de Pla, no només per incidir en
aquesta voluntat de represa sense condicionants previs sinó també com a màxima seguretat jurídica del
procés enfront dels possibles canvis substancials que es puguin acabar incorporant.
6
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1.4. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA.
Tal i com hem justificat en apartats anteriors, la necessària revisió del Planejament urbanístic municipal
vigent, ha portat a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a promoure la formulació d’un nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) tal com li correspon d’acord amb l’article 76.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, parcialment modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
Són, de la mateixa manera, l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010 i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, qui configuren el marc legal i jurídic en què es
determina la tramitació urbanística que cal seguir per a la formulació i posterior aprovació d’una nova
figura de planejament general.
En tot cas, pel que fa a aquesta fase inicial que es correspon amb l’Avanç de Planejament, són
especialment determinants els articles 105 i 106 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el primer referent a
la participació ciutadana durant el procés de planejament i el segon relatiu a la informació pública i
contingut mínim obligatori del present avanç, els quals es transcriuen a continuació.
Article 105.
Programa de participació ciutadana en el procés de planejament.
105.1

Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en
qualsevol moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del
programa de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22
d’aquest Reglament.

105.2

L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas
de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar
prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla.

Article 106.
Informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament.
106.1

Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics,
prèviament a l’aprovació inicial l’administració competent pot acordar publicar i sotmetre
a informació pública avanços dels instruments de planejament urbanístic.

106.2

L’avanç de l’instrument de planejament ha de contenir:
a) Els objectius i els criteris generals del pla.
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals
o socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública.
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.
d) Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe ambiental
preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui determinar l’amplitud, nivell de detall i grau
d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del què pugui establir
la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, l’informe ambiental
preliminar, quan es tracti del pla d’ordenació urbanística municipal, ha de contenir els
aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 70 d’aquest Reglament i, quan es tracti
de plans urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de
l’apartat 1 de l’article 100 d’aquest Reglament.

106.3

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació
pública seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la redacció del pla,
amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament.
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Aquesta valoració s’expressa mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de
planejament.
106.4

La publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de pla és obligatòria en el cas
de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal.

106.5

Les previsions d’aquest precepte no són d’aplicació a l’avanç de pla que cal formular pel
desenvolupament per subsectors dels sectors de planejament derivat, el qual es regeix pel
què estableix l’article 114 d’aquest Reglament.

Així doncs, en compliment d’aquest marc jurídic preestablert, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va acordar en
la corresponent sessió plenària l’aprovació del Programa de Participació Ciutadana per a la redacció del
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entenent que era millor iniciar el procés participatiu abans de
l’Avanç de Pla i no pas després.
Per tant, en virtut dels acords aprovats, el gruix de la participació ciutadana desenvolupada mitjançant
l’organització de sessions informatives i de tallers participatius, és un element que també ha format part de
la diagnosi i anàlisi prèvies amb què s’han determinat les bases de l’Avanç de Planejament, document
que el Ple de l’Ajuntament aprovarà com a requisit previ a la seva informació pública.
En un altre nivell, encara que paral·lel i simultani, es situa l’avaluació ambiental del planejament urbanístic
la qual es regeix pel que indica la Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, la qual estableix que
l’avanç del POUM s’ha de transmetre a l’òrgan ambiental i al departament competent en matèria
d’urbanisme de manera simultània atès que també es produeix de manera simultània la sol·licitud del
document de referència a l’òrgan ambiental i la informació pública de tota la documentació que
configura l’Avanç de Planejament.
Aquesta tramitació simultània ha de derivar, en el termini d’un mes, en l’emissió del Document de
referència per part de l’Organisme ambiental i de un informe urbanístic i territorial, a càrrec de la dels
responsables de la Direcció General de Planificació Territorial que inclogui la valoració de l’adequació de
l’Avanç a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Un cop es disposi d’aquests informes i s’hagin recollit i analitzat oportunament els suggeriments rebuts
durant la informació pública de l’Avanç, es podrà avançar en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i, finalment, en la seva aprovació inicial per part també del Ple de l’Ajuntament.
Amb aquest acord d’aprovació inicial s’inicia la fase central i principal de la tramitació atès que,
simultàniament a la seva informació pública, caldrà concedir audiència als ajuntaments dels municipis
limítrofs, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i recollir les
al·legacions que la ciutadania, en l’exercici dels seus drets, estimi a bé de presentar. Simultàniament,
l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que obligatòriament s’ha d’incorporar al Pla es sotmetrà també al tràmit
d’informació pública conjuntament amb aquell, per un termini de 45 dies, d’acord amb l’art. 85 del Text
Refós de la Llei.
Un cop rebuts els informes sectorials pertinents, atesos els requeriments que puguin incloure i un cop
resoltes les al·legacions rebudes és necessari de sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental la
Declaració Ambiental Estratègica (DAE) així com un segon informe territorial i urbanístic (ITU) a la comissió
territorial d’urbanisme corresponent, ambdós informes preceptius i vinculats per a l’aprovació provisional
del POUM per part del Ple de la Corporació.
Finalment serà la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona qui acordarà, si s’escau, la resolució
d’aprovació definitiva del POUM amb el contingut i conseqüències previstes en l’art. 92 del Text Refós de la
Llei, havent de procedir a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal de
que el document aprovat definitivament adquireixi tota la vigència i eficàcia jurídica.
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1.5. FONTS D’INFORMACIÓ.
A continuació es detallen la bibliografia i les fonts documentals consultades per a l’elaboració del present
Avanç de Planejament:
Informació general
• Documentació facilitada per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
• Legislació vigent en matèria urbanística
• Sistematització del planejament urbanístic, document redactat per la Direcció General
d’Urbanisme.
Estudis sectorials
• Agenda 21 Local – Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Vilobí d’Onyar.
Ajuntament de Vilobí d’Onyar i Diputació de Girona, Juny 2007.

Pàgines web:
• Oficina virtual del Catastro
https://www.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx

•

Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es/

•

Idescat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr

•

Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat/webddgi/llistatSubseccions.do?codiSubseccio=1010&codiSeccio=10&ordre=0

•

Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp

•

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (DPTOP)
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/index.jsp

•

Registre de Planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya (RPUC)
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris

•

Consell Comarcal de la Selva
http://www.selva.cat/

•

Ajuntament de Vilobí d’Onyar
http://www.vilobidonyar.cat

•

COAC
http://www.coac.net/Girona/urbanisme/sistematitzacio/cos.php?esq=presentacio&mig=presentacio

•

Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.ee60a2ce1faea1b298740d63b0c0e1a0/?v
gnextoid=69e3ee36df38f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69e3ee36df38f110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

1.6. INICIATIVA i ENCÀRREC.
L’elaboració del present document d’Avanç de Planejament, realitzada a partir dels treballs d’anàlisi i
diagnosi realitzats prèviament, forma part dels treballs inclosos en el Conveni signat entre l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar i el Consell Comarcal de la Selva per tal de que aquest últim, mitjançant els seus Serveis
Tècnics, es responsabilitzi de la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’aquest
municipi.
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Així doncs, en virtut de l’esmentat conveni, l’equip redactor del present POUM està encapçalat per
l’arquitecte David Calvo Coromina en la seva qualitat de Cap de la Unitat de Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, havent comptat també amb la participació de l’arquitecta Anna Sánchez Soler i
l’arquitecta tècnica Marta Blanch Serrat així com amb les aportacions de la resta del personal de l’àrea i,
en els aspectes socials, jurídics i econòmics, de personal de la resta d’àmbits del Consell Comarcal de la
Selva (secretaria, tresoreria, etc.).
Destaca també en aquest sentit, atesa la importància de la seva col·laboració, la participació de l’Àrea
de Medi Ambient la qual s’ha responsabilitzat, sota la direcció i coordinació del geògraf i tècnic de GIS
Jordi Carreras i Aymerich, de la totalitat de la documentació ambiental (Document Inicial Estratègic en
aquesta primera fase d’Avanç).
Vilobí d’Onyar, maig de 2017.

Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de la Selva
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA i JUSTIFICATIVA. INFORMACIÓ
2.1. TERRITORI i MEDI AMBIENT.
2.1.1.Estructura bàsica del territori.
El municipi de Vilobí d’Onyar, amb una superfície de 32,84 km², es situa a l’extrem nord-est de la depressió
prelitoral, a la conca mitjana del riu Onyar que travessa el terme de nord-est a sud-est. El seu terme
municipal comprèn tres pobles: Salitja, Sant Dalmai i Vilobí, cadascun amb identitat pròpia, però Vilobí
actuant com a centre administratiu. Termeneja amb els municipis d’Aiguaviva, Riudellots de la Selva,
Caldes de Malavella, Sils, Riudarenes, Santa Coloma de Farners i Brunyola.
Ubicat a la depressió de la Selva, el seu paisatge és principalment pla i agrícola, formant suaus
ondulacions cobertes d’alzines, roures, pins i suros. Més de la meitat del terme municipal correspon a la
plana, mentre que la resta del territori el formen petits turons de poca altura com la Crosa de Sant Dalmai
i el Turó de Sant Llop (233 m), que constitueix el punt més elevat del municipi. Des dels diferents sectors del
con volcànic de la Crosa, on hi ha els punts més elevats, s’ofereixen excel·lents panoràmiques de la Plana
de la Selva i del sector ponent de les Guilleries i el Montseny al fons.
Es tracta d’un municipi extraordinàriament ben comunicat: mitjançant carreteres locals (GI.533) amb Sta.
Coloma i Girona, mitjançant l’Eix transversal (C.25) amb la resta de la Catalunya interior, mitjançant
carreteres d’àmbit estatal (A2 i AP7) amb Girona, Barcelona i França, amb el ferrocarril des de l’estació de
Caldes de Malavella a poc més de 10 km, amb el tren d’alta velocitat (AVE) des de l’estació de Girona, a
poc més de 15 km, i fins i tot per via aèria atès que compta amb les instal·lacions de l’Aeroport
Internacional Girona - Costa Brava, el qual ocupa una gran part de terrenys a l’est del municipi.
D’altra banda, Vilobí d’Onyar disposa d’una xarxa de carreteres i camins locals que uneixen els nuclis amb
els masos; entre aquestes cal destacar la carretera de Vilobí a la Fraternitat.
El riu Onyar, que solca el terme de nord-oest a sud-est, juntament amb els torrents de Grevalosa i Bagastrà
i la riera de les Fonts drenen el terme municipal. Pràcticament tot l’àmbit municipal està drenat per la
conca del riu Onyar que s’inicia poc abans d’entrar al terme de Vilobí d’Onyar. Únicament un petit sector
al sud drena les seves aigües cap a la riera de Santa Coloma.
Vilobí té dues importants riqueses que predominen per damunt de la resta: el paisatge agrícola esquitxat
d’un elevat nombre de masies, i l’espai natural protegit del volcà de la Crosa, que amb un diàmetre
aproximat de quatre quilòmetres i una fondària que arriba als 30 metres, constitueix l’edifici volcànic amb
el diàmetre més gran del territori català i un dels més grans d’Europa.
El cens d’habitants municipal és de 3.204, la majoria dels quals resideixen al nucli de Vilobí amb 1.802
habitants (inclou els residents de les urbanitzacions de Can Terrer i Cal Ferrer Pagès, i dels veïnats de Can
Bells i l’aeroport), seguit de Sant Dalmai amb 534, i de Salitja amb 331. Val a dir però, que també hi ha un
gran nombre de persones que resideixen en disseminats, atès el gran nombre de masies i cases rurals
situades en sòl no urbanitzable.
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Nucli de Vilobí d’Onyar i Cal Ferrer Pagès.
El nucli de Vilobí d’Onyar s’eleva a uns 117 m sobre el nivell del mar i queda delimitat geogràficament
per el riu Onyar, la riera Grevalosa, el C/ de Santa Margarida, i la carretera GI-533, si bé la part
desenvolupada del sector industrial SAU VII l’Empalme es troba a l’altra banda d’aquesta carretera.
La seva construcció urbana neix al centre històric, que es troba a l’entorn de l'església de Sant Esteve i
l’antic Castell de Vilobí, originari dels segles XII i XIII.
La major part d’aquest nucli està ocupat per edificacions de caire residencial plurifamiliar i unifamiliar, si
bé a l’extrem oest, a banda i banda de la carretera GI-533 hi ha la zona industrial de l’Empalme (part
desenvolupada del SAU VII) i l’altra part del SAU VII industrial pendent de desenvolupar.
Més enllà d’això és destacable la urbanització de Cal Ferrer Pagès, situada a l’altra banda del riu
Onyar, i destinada a l’ús residencial d’habitatges unifamiliars aïllats. A la banda est de la urbanització
Cal Ferrer Pagès, a l’altra banda de la carretera GI-534, hi ha sòl urbà no consolidat d’ús industrial (PAU).

Foto aèria del nucli de Vilobí i la urbanització de Cal Ferrer Pagès.

Sant Dalmai.
Uns dos quilòmetres i mig al nord del nucli de Vilobí, a banda i banda de la carretera GI-533, trobem el
nucli de Sant Dalmai, aproximadament a 150 m sobre el nivell del mar.
Es tracta d’un nucli urbà on predomina l’ús residencial unifamiliar, clarament partit per la carretera GI533: a la banda est el nucli històric a l’entorn del C/ de l’Església, i a la banda oest la part del SAU I
desenvolupada, destinada a ús residencial unifamiliar.
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De les previsions de les NNSS al nucli de Sant Dalmai, només faltarien per desenvolupar una part del
SAU I i una part del SAU II, així com el polígon d’actuació urbanística PAU “Camp de la rectoria 1 i 2”.
Al sud del nucli de Sant Dalmai, a la banda oest de la carretera GI-533, hi trobem el polígon industrial
de Sant Dalmai, ocupat únicament per una indústria càrnica.

Foto aèria del nucli de Sant Dalmai.
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Salitja.
Uns dos quilòmetres al nord del nucli de Vilobí, i a l’oest de la pista d’aterratge de l’aeroport Girona –
Costa Brava, trobem el nucli de Salitja, aproximadament a 140 m sobre el nivell del mar.
Es tracta d’un nucli urbà que gira a l’entorn de la Plaça Major, i on predomina l’ús residencial
d’habitatge unifamiliar.
Salitja és un nucli tranquil, envoltat de camps agrícoles, que no ha patit grans desenvolupaments
urbanístics, i en el qual encara hi ha cinc unitats d’actuació pendents de desenvolupar-se, i la previsió
d’un sector de sòl urbanitzable delimitat residencial de grans dimensions a la banda oest.

Foto aèria del nucli de Salitja.
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Urbanització de Can Terrer i veïnat de Can Bells.
A l’oest del nucli de Vilobí, a la banda sud de la carretera GI-533, hi trobem la urbanització de Can
Terrer, el desenvolupament de la qual va iniciar-se als voltants de l’any 1994.
Es tracta d’una urbanització d’ús residencial d’habitatges unifamiliars aïllats, l’extensió de la qual
s’assimila a la del sòl urbà consolidat del nucli urbà de Vilobí.
A l’extrem oest d’aquesta urbanització, hi ha les reserves de sòl per a sistemes d’espais lliures i
equipaments.
A l’alçada de Can Terrer, i a l’altra banda de la carretera GI-533 i de la riera Grevalosa, hi trobem el
veïnat disseminat Can Bells. Es tracta d’un veïnat en sòl no urbanitzable on es van construir habitatges
unifamiliars des de principis dels anys setanta fins a mitjans dels anys vuitanta. En aquest període, es
van concedir una cinquantena de llicències municipals (cinc de les quals, a l’altra banda de la
carretera, a l’extrem oest de Can Terrer).
Aquest veïnat es va urbanitzar mínimament, d’acord amb un projecte de pavimentació i adequació
del camí de Can Bells redactat l’any 2003. Tanmateix, aquest veïnat no disposa dels serveis mínims
necessaris per a considerar-se sòl urbà consolidat, ni tampoc s’ha redactat mai cap document
urbanístic que en permeti el seu desenvolupament i/o transformació.

Foto aèria de la urbanització de Can Terrer i del veïnat de Can Bells.

Veïnat de l’aeroport.
Enganxat a l’aeroport de Girona – Costa Brava, hi trobem l’àrea logística CIM La Selva, que afecta els
municipis de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva.
A banda d’això, a l’entorn de l’aeroport hi ha 28 habitatges unifamiliars, situats tots als entorns de la
carretera GIV-5343, alguns d’ells afectats directament per el sistema aeroportuari.
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Foto aèria de la zona de l’aeroport

2.1.2. Evolució històrica.
El naixement del poble.
El poble de Vilobí es va formar a l’entorn del castell i de l’església de Sant Esteve de Vilobí. Aquest
conjunt estava encerclat i protegit per una muralla i un fossat, amb poques cases a fora la muralla, i
alguns masos escampats en zones més llunyanes.
La primera referència escrita de Vilobí d’Onyar es troba en un document de l’any 882.
Per aquesta època, Sant Dalmai i Salitja pertanyien a la jurisdicció del castell de Brunyola i la seva
història, per tant, hi va lligada.
L’any 1279, els posseïdors del castell, Ramon i Alamanda de Cabrera, van vendre’l a Berenguer de
Gornau (ciutadà de Girona), amb tots els seus honors, drets i parròquies: Sant Martí Sapresa, Sant
Dalmai, Salitja i Estanyol. En aquells temps, els castells eren habitualment objecte d’empenyoraments,
cessions i vendes.
Així, l’any 1292 el castell passà a mans de la institució de la catedral de Girona coneguda com “La Pia
Almoina del Pa de la Seu”, creada per a l’auxili dels pobres.
Fins l’any 1338, les dades referents a Vilobí són molt escasses. En aquest any se sap que Ramon Malais,
un ciutadà de Girona, era el senyor del castell que podria haver-lo comprat al rei Pere IV el Cerimoniós.
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Ell va manar confeccionar un capbreu (escriptura pública o recompte fiscal dels béns i de les
prestacions que cada pagès que depenia de la jurisdicció d’un senyor reconeixia tenir i haver pagat),
un rotlle de pergamí de 13 metres, que data de 1338 i es conserva al mateix castell. En aquella
època, formarien la població de Vilobí un centenar de cases, que vol dir, entre 400 i 500 habitants, la
gran majoria, pagesos.
Eren anys de penúries, de males collites, de fams, i de pestes. L'any 1333 es coneix com “lo mal any
primer” al qual seguirien la Pesta Negre de 1348 que va reduir la població arreu d’Europa en un terç.
Ho demostra a Vilobí un cens de cases, confeccionat més d’un segle després, el 1497, i que atorga al
poble uns 261 habitants. Un posterior cens fet el 1553 recull uns 265 habitants, la qual cosa indica que
encara no s’havia iniciat la recuperació.
Durant la segona meitat del segle XV, va esdevenir la guerra dels Remences, un conjunt de moviments
revolucionaris que va protagonitzar la pagesia per reivindicar l’abolició dels mals usos (un conjunt de
costums feudals, generalment gravàmens, a què estaven sotmesos els pagesos per part del seu
senyor), un conjunt de gravàmens, servituds i subordinació humiliant cap al seu senyor.
A Vilobí va sorgir més d’un home vinculat a la revolta remença, així ho va documentar Mossèn Josep
M. Marquès. Un bon exemple de la importància de Vilobí en les lluites remences és el fet que en una
reunió celebrada a Girona per escollir síndics, de quaranta que se’n convocaren, tres eren de Vilobí:
En Pere Antoni, en Pascasi Nicolau i en Joan Onyar. Uns altres pagesos que hi intervingueren d’una o
altra manera varen ser en Rodó i l’Alrà.
El segle XVII va està marcat per la guerra i l’augment del bandolerisme; aquest, s’estengué per les
Guilleries i deixà constància dels seus actes en una de les masies de Salitja. El fet tingué lloc l’any 1624
a Can Boades, quan la quadrilla d’en Serrallonga va segrestar un fill i va demanar-ne un rescat de 600
lliures. Un dels indrets preferits per aquest bandoler era el lloc conegut com la Creu de la Mà, situat a
Franciac; allà, ran del camí de Barcelona a França, podien assaltar els viatgers que hi circulaven.
Durant el segle XVIII el poble no va créixer gaire. Malgrat tot, s’edificaren les esglésies de Vilobí i de
Salitja, de dimensions considerables, si es té en compte el nombre d’habitants: Vilobí en tenia 483;
Salitja 321 i Sant Dalmai, que encara no s’ hi havia agregat, en tenia 154.
Calgué que passessin uns quants anys, fins la segona meitat del segle XIX, perquè Vilobí experimentés
un primer creixement urbà: plaça nova, plaça vella i carrers d'accés. Aquest creixement urbanístic va
comportar un increment de les activitats menestrals, lligades a l’activitat agrícola. L’any 1885 es va
fundar una societat de socors mutus, “La Protectora dels Pobres”, amb la finalitat de garantir una certa
tranquil·litat als associats en cas de malaltia. La quota era d'una pesseta al mes i l’ajuda, en cas de
necessitat, era de dues pessetes diàries. Podien formar-ne part, a més dels veïns de Vilobí, els de
Salitja, Sant Dalmai i Brunyola.
La primera acta de sessions de l’ Ajuntament de Vilobí que es conserva data de 1850, i en ella ja hi
consta que el municipi el formaven els pobles de Vilobí i Salitja. Fins l’any 1905 no s’hi va agregar Sant
Dalmai que, fins aleshores, pertanyia al municipi de Brunyola. La població total del municipi l’any 1910
era de 1583 habitants.
L’acabament de la carretera Girona-Santa Coloma el 1914 i l’ arribada del corrent elèctric el 1925 van
contribuir a millorar les condicions de vida del municipi.
Del segle XX a l’actualitat
De la vida social dels primers anys de segle vint, se’n coneixen ben poques dades. L’any 1916, es
fundava una societat, de nom “La Tranquil·litat”, però poca cosa es coneix de la seva activitat, llevat
d’un acte polític que va celebrar el 17 de febrer de 1918, quan l’advocat i polític Francesc Layret,
dirigent del Partit Republicà Català, va venir a Vilobí per presentar i defensar la seva candidatura per a
diputat a Corts per Girona.
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Apart de les activitats pròpies de la pagesia, majoritàries, destaquen en aquesta primera meitat del
segle XX, les rajoleries, els fabricants d’esclops o esclopeters, i les primeres dècades del segle XX,
funcionaven dues fàbriques de vidre, una a Vallcanera i l’altra a Can Selva de Vall.
L’any 1922 es va inaugurar una nova escola pública, gairebé modèlica per a l'època. L'arquitecte va
ser Jeroni Martorell i els terrenys foren una donació del Sr. Josep Madrenys i Boada, propietari del
castell; actualment l’edifici es manté com a llar d’infants i altres activitats.
Amb l’arribada de la Segona República dues tendències polítiques ben diferenciades, dretes i
esquerres, deixaren anar les seves tensions, acumulades d'anys o segles, i tant a l'esclat de la guerra
civil com en els primers mesos del règim franquista posterior, els habitants del municipi patiren una dura
repressió que va costar un nombre molt alt de vides humanes.
Acabada la guerra civil el 1939, començà la llarga etapa del franquisme. Els primers anys varen estar
marcats per les mancances de tot tipus, l'estraperlo i el racionament, i lentament, més per força que
no per gust, la societat s'anava adaptant al nou ordre.
Així es va arribar a la dècada dels seixanta, i amb ella arribaren els canvis en l'agricultura i en la
societat en general. Començà a introduir-se el cultiu de la poma, amb un nou concepte de plantació,
que també va repercutir en un nou concepte de pagès-empresari. Pels mateixos anys, la ramaderia
també es modernitzava amb explotacions més grans, nous sistemes d’estabulació a l’aire lliure, nous
sistemes d’ensitjament i noves tècniques d’inseminació artificial.
Paral·lelament, s’iniciava la construcció de les instal·lacions de l’Aeroport Internacional Girona - Costa
Brava, que va ser inaugurat l'any 1967. Pels mateixos anys, començava a funcionar la primera indústria
important del municipi dedicada a la transformació de productes del porc, la qual, al llarg dels anys,
ha estat la més destacada del municipi i ha donat feina a més de 100 persones.
El padró d’habitants de l’any 1965 registra els primers immigrants i apareixen els primers cognoms de
fora de Catalunya: Beiro, Castillo, González, Gutierrez, Jiménez, Sánchez i Zambrano.
L'any 1971, s'inaugurava l'edifici de l'actual escola que havia d'acollir els escolars dels pobles de la
rodalia. Va esdevenir, amb els anys, una macro-escola que va arribar als 400 alumnes. El mateix dia
s'inaugurava la restauració de la Casa de la Vila i entrava en funcionament el primer Centre
d’Assistència Primària.
Al mateix temps, començava la planificació de les futures urbanitzacions: Can Tarré, Can Bells, zona
de l'aeroport, mentre les monges de Santa Clara construïen el monestir a l'antic veïnat de Poca Farina,
lloc on s'hi instal·laren l’any 1974.
L'any 1979, les primeres eleccions municipals de la democràcia portaren a l'alcaldia a Ramon Rovira
Regàs i, per primera vegada a Vilobí, una dona ocupava un lloc en el govern municipal.
Al llarg dels 24 anys següents cal destacar: les obres d'infrastructura i sanejament municipal dels tres
pobles i d'algunes de les urbanitzacions, la creació de la Llar de Jubilats i el Centre d’ Assistència
Primària, la compra i remodelació de l’edifici de Can Roscada com a Centre Cultural i Biblioteca
Municipal, la construcció del Pavelló Poliesportiu, la depuradora, les reformes i condicionament de la
Casa de la Vila i els plans urbanístics els quals han permès un important augment de la població,
especialment a Vilobí i Sant Dalmai.
Amb el començament del tercer mil·leni continua el creixement urbanístic i demogràfic; s'assoleixen els
2.300 habitants i l'activitat econòmica del municipi, tot i que es basa majoritàriament en l'agricultura i
la ramaderia, veu com el sector serveis va ocupant un lloc cada cop més destacat.
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2.1.3. Marc físic del terme municipal.
El terme municipal de Vilobí d’Onyar es situa a l’extrem més nord-est de la plana selvatana, afrontant ja
amb la comarca del Gironès. Els llindars del terme municipal són els següents:
•
•
•
•

al nord, amb els municipis de Bescanó i Aiguaviva (comarca del Gironès),
a l’est amb els municipis de Riudellots de la Selva i Caldes de Malavella,
al sud amb Sils,
a l’oest amb els municipis de Santa Coloma de Farners i Brunyola.

La majoria de la població es concentra al nucli de Vilobí d’Onyar, seguit de Sant Dalmai i Salitja, si bé cal
tenir present que hi ha un gran nombre de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable habitades.

Plànol de situació del TM de Sant Hilari
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Climatologia.
El clima de Vilobí d’Onyar és mediterrani temperat amb hiverns relativament suaus i amb màximes de
pluja a la tardor i a la primavera. El seu emplaçament dins la Depressió de la Selva, a un extrem de la
Serralada Prelitoral i les Guilleries, fa que estigui resguardat dels vents més freds que poden venir del nord,
i, al mateix temps, queda exposat a les llevantades humides del Mediterrani.
La temperatura mitjana anual és de 14 – 15 ºC, amb una amplitud tèrmica de 16 a 17 ºC de diferència
entre els mesos més càlids (juliol i agost) amb una mitjana de 23 ºC i els mesos més freds (de desembre a
febrer) amb valors diaris de mitjana d’uns 5 ºC. Les temperatures màximes a l’estiu fàcilment passen els 30
ºC i poden arribar a ser pròximes als 40. El període de glaçades està comprés entre els mesos de
novembre a maig tot i que sol ser al gener i el febrer on són més freqüents. La mitjana de dies de glaçada
al municipi poden ser superiors als 50 de mitjana a l’any i la temperatura mínima pot oscil·lar els -8 ºC.
Vilobí d’Onyar disposa d’una estació meteorològica a l’Aeroport Girona – Costa Brava inclosa dins la
xarxa d’estacions automàtiques AEMET (Agència Estatal de Meteorològica.
Geologia.
Tot i que dins el terme municipal, i al conjunt de la depressió, trobem un territori litològicament parlant
molt heterogeni, únicament hi trobem dues eres geològiques. L’era paleozoica, més antiga i
minoritària, i l’era cenozoica, més moderna i majoritària. Els materials paleozoics els localitzem a
l’extrem nord oest del terme mentre que els segons es distribueixen per la resta del sòl del municipi.
Els massisos que envolten la depressió com el sòcol d’aquesta està formada per roques paleoziques,
bàsicament plutòniques i hipabissals, acompanyades testimonialment per sediments afectats per
metamorfisme de contacte. En canvi, la zona cenozoica hi trobem materials d’origen sedimentari del
neogen i del quaternari aportats pels cursos fluvials i formats a l’era del Holocè, del Pliocè i del Plistocè
superior. A tot el sector del Volcà de la Crosa hi trobem materials del període quaternai i de l’era
plistocè – holocè, directament relacionats amb el vulcanisme de tectònica distintiva que es produir als
marges de la depressió.
El Volcà de la Crosa, entre altres figures de protecció, està catalogat com a Geòtop 356 per l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. Es tracta del major exemple del vulcanisme explosiu del
quaternari del territori català. Consisteix en una caldera d’origen explosiu de més d’un quilòmetre de
diàmetre, el fons de la qual fou inundada creant-se un llac evidenciat per la presència de dipòsits
lacustres. Aquest geòtop té una especial importància en el camp del vulcanisme, tant a nivell de
morfologia, com de processos ignis.
Associat a aquest espai d’interès geològic, podem destacar la presència d’algunes fonts com la que
dóna nom a l’ermita de la Mare de Déu de les Fonts i la Font de Can Puig. També trobem un bon
nombre de brolladors situats en els camps de migdia de l’ermita de la Mare de Déu de les Fonts
coneguts popularment com els amaradors, un espai que s’havia destinat antigament al conreu de
vímets.
Orografia i geomorfologia.
Pel què fa a la geomorfologia, Vilobí d’Onyar es caracteritza per ser bàsicament planer, amb un relleu
suau on s’hi alternen petites ondulacions, condicionat pels materials tous que provoquen que les
elevacions no siguin importants. La presència del riu Onyar que transocrre de nord oest a sud est a
condicionat la presència d’una extensa plana fluvial dins el municipi. Té una mitjana altitudinal propera
als 125 m sobre el nivell del mar i el nucli de Vilobí està a l’entorn dels 118 m. Als límits nord i sud del
terme municipal hi trobem les principals elevacions que fan de frontera natural amb els municipis veïns.
Així trobem el turó de Sant Llop de 224 m al nord al límit amb Aiguaviva i el Volcà de la Crosa o la Serra
de Coguls (150 m) i d’en Guilla (135 m) als límits amb Santa Coloma i Sils. En el sector occidental,
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limitant amb Brunyola, hi trobem un conjunt de turons amb valls amples que fan de transició entre les
Guillerie i la Depressió.
Morfològicament parlant el Volcà de la Crosa, entre els termes de Vilobí, Bescanó i Aiguaviva, és un
dels elements més singulars del municipi. Catalogat com a Geòtop 356 per l’Inventari d’Espais d’Interès
Geològic de Catalunya és també inclòs en el Pla d’Espai d’Inerés Natural (PEIN) de Catalunya. Està
constituït per dos edificis o cràters, un de principal de grans dimensions, fruit d’activitat
freatomagmàtica, i un de secundari, de dimensions molt inferiors, d’origen estrombolià o explosiu que
es sobreposa a l’altre. El conjunt forma una petita depressió endorreica amb forma circular (1200 m de
diàmetre) i és un dels dos volcans de la depressió de la Selva més ben conservats. La tipologia de
cràter, la seva morfologia i les seves grans dimensions el fan únic dins el vulcanisme neogen –
quaternari català. Antigament hi havia hagut un llac al seu interior el qual es va dessecar i actualment
són ocupats per conreus.
La combinació entre zones planeres i turons suaus afavoreix a que clarament la majoria del terme
municipal tingui pendents inferiors al 20 %. De fet bàsicament trobem pendents superiors relacionats
amb les principals elevacions, amb els cursos fluvials o en els talussos d’infraestructures com l’AP7, la
C25 i l’AVE.

Hidrologia i hidrogeologia.
Hidrologia.
El terme municipal de Vilobí d’Onyar pertany, majoritàriament, a la conca hidrogràfica del Ter amb la
subconca de l’Onyar. De forma testimonial també pertany a la conca de la Tordera, concretament a
la subconca de la Riera de Santa Coloma, i és on neix un dels seus afluents, la Riera de Vallcanera.
La xarxa hidrogràfica del municipi és extensa amb nombrosos torrents, rieres i recs tots ells afluents del
Riu Onyar que creua el municipi de nord oest a sud est. Entre aquests destaquen el Torrent del
Bagastrà, la Riera de Riudevilla, el Rec del Bagastrà, la Riera Grevolosa i el Torrent de Gorredon. El Riu
Onyar neix al municipi veí de Brunyola i, després de creuar el terme municipal de nord oest a sud est,
entra a Riudellots direcció a Girona on conflueix amb el Ter. Té una longitud de 34 km, un cabal mitjà
d'1,82 m³/s i desemboca a una altitud de 76 metres aproximadament.
Hidrogeologia.
Dins el municipi de Vilobí d’Onyar únicament es pot distingir una unitat hidrològica principal: l’Àrea de la
Depressió de la Selva. Aquesta massa d’aigua, com el seu nom indica, ocupa bona part de la plana
selvatana. Té una extensió de 260 km² i limita al nord amb la Serralada Transversal i el Ter, a l’oest amb
la Serralada Prelitoral i a l’est amb les Gavarres. Aquesta massa d’aigua es caracteritza per contenir una
gran varietat d’aqüífers diferents i podem distingir materials metamòrfics i granítics del paleozoic,
materials detrítics neògens i al·luvials quaternaris. La recàrrega és per infiltració d’aigua pluvial a tota la
superfície i la descàrrega als cursos fluvials del Ter, l’Onyar i la Riera de Santa Coloma.
El conjunt de la massa d’aigua es considera dolent tant des del punt de vista de qualitat com en el de
quantitat. De fet, tota ella està considerada vulnerable per contaminació de nitrats pel Decret
476/2004. i, el terme de Vilobí és un dels que presenta valors més alts ates el pes de la ramaderia al
seu terme. En general pateix una pressió alta en funció de l’índex d’explotació, sobretot de l’agricultura i
en menor mesura del consum humà. Aquest seria el cas de les captacions de Salitja on els nivells són
molt alts.
Així mateix, l’estat qualitatiu es veu afectat pels abocaments industrials i de l’agricultura (nitrats), que
s’agreuja pels clars descensos del nivell piezomètric per les intenses extraccions, afavorint que es
consideri una massa d’aigua amb una vulnerabilitat alta.
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Xarxa hidrogràfica de Vilobí d’Onyar.

Qualitat atmosfèrica.
Al municipi de Vilobí d’Onyar, en general, hi ha una important coberta vegetal i precipitacions bastant
freqüents, la qual cosa afavoreix el rentat de l’atmosfera i minimitza la resuspensió de partícules. També
el fet de ser una zona interior amb terreny muntanyós, que inclou les conques mitjanes de la Tordera, el
Ter i el Fluvià, així com la manca d’indústries potencialment contaminants dins el terme municipal, fa
que la qualitat de l’aire a Vilobí sigui realment bona.
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Pel què fa a les condicions de dispersió, aquesta zona es caracteritza per tenir unes bones condicions
de dispersió, ja que hi accedeix la brisa canalitzada per les valls dels diferents rius (Ter, Tordera, etc.).
La Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha elaborat un catàleg d’activitats industrials potencialment contaminants de
l’atmosfera(CAPCA). Aquestes activitats es classifiquen en tres grups A, B, i C segons el seu risc
contaminant, de més a menys. Dels tipus d’indústries establertes a Vilobí d’Onyar, tan sols destaca una
fàbrica d’embotits, la qual no està inclosa en el catàleg d’activitats potencialment contaminants.
Les comarques de Girona es troben en la zona de Qualitat de l’Aire 8, d’acord amb la Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), i concretament, Vilobí
d’Onyar es troba en una àrea sense indústries. Podriem dir que les principals emissions de gasos
contaminants a l’atmosfera vindrien generades per les activitats domèstiques (calderes, ...) i sobretot
pel trànsit que travessa el municipi per les infraestructures viàries, on hi ha una elevada IMD de vehicles,
especialment a l’A-2, l’AP-7 i l’eix transversal C-25, que juntament amb l’aeroport de Girona – Costa
Brava constitueixen les majors fonts de contaminació atmosfèrica, això sí, allunyades dels nuclis urbans
del municipi.
Entre els productes que surten pels tubs d’escapament dels vehicles o dels motors dels avions,
destaquen el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, els hidrocarburs sense cremar, els hidrocarburs
policíclics aromàtics (PAH), el diòxid de sofre, les partícules, els fums i alguns compostos de plom, que
s’afegeixen com a additiu a la benzina com a antidetonant.
En general, podem concloure que, tant pels nivells de trànsit que circulen per les carreteres del
municipi, com per les activitats industrials que s’hi desenvolupen, així com la climatologia i el relleu de
l’entorn, la qualitat de l’aire del terme municipal de Vilobí d’Onyar es considera bona.
Escenari acústic.
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica, desenvolupada pel
Decret 245/2005, de 8 de novembre, i modificat pel Decret 176/2009, obliga a tos els municipis de
Catalunya a elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica (MCA) i fixa els criteris per a la seva
elaboració. Aquest assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori
determinat, i estableix les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la
mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi
incorporen els usos del sòl, graduant nivells més restrictius o menys depenen de la tipologia d’us
classificant el sòl en sensibilitat acústica baixa, moderada o alta.
En sessió plenària del 27 d’octubre de 2010, es va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica,
zones de sensibilitat acústica i usos del sòl, de Vilobí d’Onyar, el qual fou aprovat definitivament per
resolució d’alcaldia en data 29 de desembre de 2011.
D’acord amb aquest mapa acústic, les zones residencials es classifiquen com a zones de sensibilitat
acústica alta (A), les vies de comunicació principal del nucli de Vilobí i de Can Terrer com a zones de
sensibilitat acústica moderades (B), i el polígon industrial de l’Empalme, l’explotació ramadera de Can
Bes, la indústria de Sant Dalmai i l’aeroport de Girona – Costa Brava com a zones de sensibilitat
acústica baixa (C).
En els nuclis urbans de Vilobí i de Sant Dalmai, entre les zones residencials de sensibilitat acústica alta,
també hi ha alguns àmbits de sensibilitat acústica moderada, que es corresponen a altres usos, com
el camp de futbol, magatzems de fruita i verdures, pavellons esportius, naus d’emmagatzematge, etc.
En general doncs, es pot determinar que hi ha una elevada qualitat acústica de la resta de zones del
municipi.
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Mapa de capacitat acústica de Vilobí d’Onyar.
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L’element que té més influència acústica dins el municipi és l’aeroport de Girona – Costa Brava.
Actualment els habitatges en sòl no urbanitzable situats a la zona d’incidència de l’aeroport es situen
dins la franja de la isòfona 65 dB, però dins la isòfona 60 dB ja trobem bona part de la urbanització Cal
Ferrer Pagès, si bé en bona part del poble la influència del pas d’avions és prou perceptible.
A més a més, amb les previsions fetes al Pla Director de l’aeroport, amb l’ampliació de la llargada de
la pista d’aterratge i ampliació de les instal·lacions, les franges d’impacte de l’aeroport serien encara
més importants, de manera que alguns habitatges situats al sud de l’aeroport quedaran inclosos en la
franja de la isòfona 70 dB, i pràcticament la totalitat de Cal Ferrer Pagès quedarà dins la isòfona 60 dB.

Petjada acústica segons pla director de l’aeroport Girona – Costa Brava.

Contaminació lluminosa.
La prevenció de la contaminació lluminosa a Catalunya es gestiona mitjançant el Mapa de protecció
de la contaminació lluminosa i els plans municipals d'adequació de la il·luminació exterior. En aquest
sentit, cal tenir en compte la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn que diferencia quatre zones en funció de la seva protecció a la
contaminació lluminosa E1 – zones de màxima protecció, E2 – zones de protecció alta, E3 – zones de
protecció moderada i E4 – zones de menor grau de protecció.
El municipi de Vilobí d’Onyar té aprovat el document PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, en el
qual es proposen millores per a la millora i eficiència energètica del municipi. En aquest sentit es
proposen certes mesures que milloraran l’eficiència energètica però també la contaminació lluminosa
produïda. Per a la renovació de l’enllumenat públic i per a la dels nous sectors d’urbanització caldrà
tenir en compte els criteris determinats pel Decret 82/2005 sobre les característiques de les instal·lacions
i dels aparells d'il·luminació i sobre el funcionament de l'enllumenat en els aspectes: estacional, horari,
manteniment i d'adequació de la il·luminació existent.
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Zonificació segons la prevenció de la contaminació lluminosa a Vilobí d’Onyar
Bona part del terme municipal està classificada com a zona E1 o zona E2. Les zones de protecció
màxima es corresponen amb les zones PEIN del Volcà de la Crosa i les zones amb protecció alta és
correspon amb el sòl no urbanitzable del terme municipal. Els sectors urbans i industrials, amb una
major activitat humana, admet una brillantor lumínica moderada (E3). Cal ressaltar que al mapa de
capacitat lumínica del municipi no hi ha grafiat específicament l’aeroport Girona – Costa Brava.
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2.1.4. Sistemes naturals.
Aquest apartat pretén analitzar de manera breu els sistemes naturals i el paisatge del municipi, essent
responsabilitat de la documentació ambiental del Pla (Document Inicial Estratègic en aquesta fase) de
fer-ne un anàlisi i avaluació més acurats.
En tot cas, es realitza una caracterització del paisatge, es descriuen els espais naturals, els elements de
flora i fauna d’interès, les figures de protecció del patrimoni natural i s’analitza la connectivitat ecològica
del territori.
Vegetació.
El municipi de Vilobí d’Onyar està altament condicionat per tenir un relleu suau i per la presència
històrica d’assentaments humans que han anat modelant el territori fins a l’actualitat. Aquest fet
s’agreujà durant el segle XX amb a la consolidació de sòls urbans, l’augment de la superfície agrícola i
la implantació d’infraestructures com la C-25 o l’aeroport que han causat una elevada fragmentació
del territori, la pèrdua de superfície forestal i de biodiversitat en general. Aquest fet ha generat que
bàsicament trobem petites zones boscoses alternades pel terme i un cert domini de la massa forestal
en els turons i pendents. La vegetació de ribera també hi és present però en forces casos també fou
substituïda per plantacions d’arbres.
L’ocupació del sòl per l’agricultura és de llarg l’ús del sòl predominant a tot el terme municipal. Podem
trobar conreus herbacis, extensius de regadiu i de secà, diferents tipologies de fruiters i avellaners.
A grans trets, diferenciarem entre alzinars, rouredes, suredes, pinedes, vegetació de ribera i sotabosc:
Alzinars
Comunitat forestal més representativa dins el terme municipal i en molts casos en boscos mitxos de
suredes i pins. La seva distribució és molt heterogènia i la solem trobar de forma aïllada entre conreus i
en a les obagues, si bé on és més representativa és al del turó de Sant Llop i als entorns del volcà.
Rouredes i suredes
Aquestes mostren comunitats més compactes i menys disperses que l’alzinar. Les suredes les trobem
en entorns més assolellats de la meitat sud del terme municipal i als voltants de la bassa de Can Turon,
al nord. Les rouredes les localitzem en zones més ombrívoles i en fondalades i les principals masses
s’ubiquen a l’entorn de Can Pèlag, a tocar de l’aeroport i al sector sud alternança amb pinedes i suros.
Pinedes
Les pinedes de pinastre i de pi pinyer són la segona comunitat vegetal i tenen el seu origen en la
degradació de l’alzinar o en repoblacions forestals. Les pinedes de pinastre solen estar acompanyades
per un sobabosc d’estepes i bruc i les de pinastre solen ser plantacions arrenglarades i sense sotabosc.
El pinastre el localitzem majoritàriament al nord est del terme i al sector sud, pròxim als límits amb Sils i
Santa Coloma, mentre que el pi pinyer el trobem distribuït de forma dispersa entre conreus.
Vegetació de ribera
La trobem majoritàriament al llarg dels cursos d’aigua del Riu Onyar i el Torrent del Bagastrà tot i que
també en trobem de forma aïllada en trams d’altres torrents i rieres. Hi trobem vernedes (Lamio-Alnetum
gutinosae), salze blanc (Populetalia albae) i freixes (Rusco-aculeati). És bàsicament en aquest entorn i
relacionats amb els cursos fluvials que trobem la majoria de plantacions de plàtans (Platanus
hispanica) i pollancres (Populus spps) que en la majoria de casos han substituït la pròpia vegetació de
ribera. De forma puntual també trobem algunes plantacions d’eucaliptus (Eucaliptus globulus).
Sotabosc
En clarianes dels boscos, zones de transició amb camps de conreu o camps abandonats i trobem
diferents tipologies de matoll típiques d’aquest contrades com diverses espècies d’estepes i brucs i
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també de prats (Brachypodion phoenicoidis). Així mateix, en les zones més antopitzades com àrees
urbanes, explotacions d’àrids, infraestructures,... solen presentar vegetació ruderal (Ruedrali-Secalietea).
Esmentar que la gran quantitat de basses, ja siguin d’origen natural o artificial, presents als municipi
faciliten la presència de comunitats d’ambients aquàtics com els poblaments d’hidròfits i higròfits.
Finalment, esmentar que segons que l’espècia protegida més remarcables és el grèvol (Ilex aquifolium)
i que segons Bolòs i Vigo, 1984-2001, dins el terme municipal podem trobar fins a 9 espècies
considerades raríssimes als Països Catalans com el Ble polisperm (Chenopodium polyspermum) o la
Gracíola (Gratiola officinalis).

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
En un altre nivell hi trobem els hàbitats d'interès comunitari (HIC) que són una selecció dels hàbitats
naturals presents a la Unió Europea (UE) que cal preservar i garantir mitjançant la creació d'una xarxa
d'espais protegits, la xarxa Natura 2000. Segons la cartografia específica del Departament de Territori i
Sostenibilitat a Vilobí hi trobem 11 habitats d’interès comunitari i essent un d’ells considerat prioritari, les
vernedes.
En aquest sentit, segons la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya es mostra que a
Vilobí d’Onyar hi podem diferenciar fins a 33 hàbitats distribuïts en 5 grans grups i subdividits en 13 grups
ecològics

Fauna.
La Diversitat faunística de l’àmbit d’estudi està clarament marcada per l’activitat humana i per la continua
transformació del paisatge que ha anat substituint els ecosistemes forestals per d’altres menys habituals a
la zona de l’actualitat. Tot i això dins el municipi hi trobem una combinació d’ecosistemes forestals i
agrícoles que faciliten la presència de fauna típica de la Plana de la Selva i dels països catalans.
Ates que no existeix un catàleg específic de fauna per al municipi s’ha emprat les dades recollides al
Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, de l’Informe Territorial Ambiental del municipi (Taller
Ambiental CDC, 2006, del Atlas rojo de los anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos, 2002) i apartats de
l’Agenda 21 local de Vilobí (Minuàrtia 2007).
De la família dels invertebrats, entre altres, destaquen dues espècies d’escarabats com són el
banyarriquer del roure (Ceramby cerdo) i de l’escanyapolls (Lucanus cervus), en els sectors amb rouredes i
als alzinars de la Crosa i de l’est del municipi. Així mateix es té constància fins als anys 70 que a l’Onyar hi
havia la presència del cranc autòcton, el qual s’ha vist desplaçat o substituït en el seu hàbitat pel cranc
americà (Procambarus clarki).
Respecte ambients aquàtics, les tres principals espècies autòctones més rellevants són el Barb de
muntanya (Barbus meridionalis), la barga (Squalius cephalus) i l’anguila (Anguillla anguilla), Entre les
introduïdes hi trobem el barb de l’Ebre (Barbus graellsii), el carpi daurat (Carassius auratus) i la gambúsia
(Gambusia holobrooki). A grans trets podem dir que la ictofauna de la capçalera de l’Onyar és la que
presentaria una millor integritat i una menor presència d’espècies no autòctones.
Pel què fa a les espècies d’amfibis, trobem la salamandra (Salamandra salamandra) considerada com a
vulnerable, el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i la reineta comuna (Hyla
merionalis).
El conjunt de rèptils presents al municipi, trobem el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la sargantana
ibèrica (Podarcis hispanica), varis tipus de sargantana com la de paret (Podarcis muralis), el dragó comú
(Tarentola mauritanica), la serp d’aiuga (Natrix maura), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp
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de ferradura (Coluber hippocrepis), l’escurçó europeu (Vipera aspis), la tortuga d’estany i la tortuga de
rierol.
Pel què fa a les aus, en entorns aquàtics es pot veure el bernat pescaire (Ardea Cinerea), l’ànec de
collverd (Anas platyrhychos), l’orentea de ribera (Riparia riparia), la fredeluga (Vanellus vanellus) entre
altres... També ocasionalment és possible veure Cigonyes (Ciconia ciconia), el Blauet (Alcedo atthis) o
l’esplugabous (Bubulus ibis). En ambients forestals és freqüent el tudó (Columba palumbus), el gaig
(Garrulus glandarius), el picot verd (Picus virdis), la mallarenga carbonera i la emlomallada, el cucut
(Cuculus canorus) o l’oriol (Oriolus oriolus). Es espais oberts i de caràcter més agrícola podem distingir
espècies com la perdiu (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), el colom roquer (Columba livia), la
garsa (Pica pica), la cadernera (Carduelis carduelis), l’òliba (Tyto alba) o el mussol (Athene noctua) i, en
espais oberts més urbans, és freqüent veure-hi pardals (Passer domesticus), o orenetes (Hirundo rustica) o
estornells (Sturnus vulgaris).
A Vilobí hi podem observar diferents varietats de mamífers típics de les comarques gironines i de
Catalunya en general. Els més comuns són el senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), la genera
(Genetta genetta), el teixó (Meles meles), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el ratolí de bosc (Apodemus
sylvaticus), la geneta (Genneta genetta), l’eriçó (Erinaceus europaeus) i, en ambients aquàtics, trobem la
rata d’aigua (Arvicola sapidus) i el visó americà (Mustela vison) el qual és una espècie introduïda que s’ha
adaptat extremadament bé.
Espais naturals protegits.
El principal element protegit del terme municipal de Vilobí d’Onyar és el Volcà de la Crosa. A més de
ser catalogat com a Geòtop 356 per l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya és també
considerat com un Espai d’Interè Natural i disposa del seu propi Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge aprovat definitivament el 10/01/1996 (DOGC 2152), d'acord amb Llei 12/85, de
13 de juny, d'Espais Naturals. La seva inclusió com a espai protegit respon al seu rellevant interès
geològic més que a la presència d’hàbitats o espècies d’interès. És per aquest motiu que és dels pocs
Espais d’Interès Natural de la comarca que no ha estat considerat part de la Xarxa Natura 2000, ates
que es va considerar que els seus valors naturals no justificaven la seva inclusió com a lloc d’interès
comunitari (LIC) ni com a zona especial protecció per a les aus (ZAUS).

Imatge aèria del volcà de la Crosa.
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L’Espai d’Interès Natural del Volcà de la Crosa, se situa entre els municipis de Vilobí, la Selva, i
d’Aiguaviva i Bescanó, Gironès. Té una superfície de 204,8 ha de les quals 113,5 ha pertanyen a Vilobí.
La principal motivació per a la seva preservació és deguda a la seva geologia i la seva singularitat ates
que és un dels cràters d’explosió més representatius de Catalunya (veure apartat geologia). És un EIN
situat als límits nord de la Depressió de la Selva i relativament aïllat d’altres espais amb la mateixa
catalogació. Es tracta d’un espai de titularitat privada, dominat en els seus pendents per alzinars i pins, i
en el seu interior, on hi ha les zones més planeres del cràter, hi predominen els conreus i plantacions
d’arbres.
Dins el terme municipal de Vilobí no hi trobem altres elements amb figures de protecció semblants o
superiors. Així mateix, segons la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat no hi ha Àrees
d’interès Faunístic i Florístic i segons el Decret 214/1987 tampoc hi ha arbres monumentals dins el terme
municipal de Vilobí d’Onyar.
Connectivitat ecològica.
La connectivitat ecològica l’entenem com la dimensió dinàmica i funcional del medi natural, que
permet la dispersió i el moviment dels organismes, el manteniment dels processos ecològics i el
funcionament dels ecosistemes, a més de comportar molts altres avantatges de caire ambiental,
econòmic i social, entre els quals hi ha els vinculats al lleure.
En el marc del planejament territorial, l’afavoriment de la connectivitat ecològica i paisatgística és una
estratègia bàsica per millorar la conservació de la biodiversitat i especialment en territoris fragmentats
com és clarament el cas de Vilobí d’Onyar. Recordem que dins el municipi hi ha l’Aeroport Girona –
Costa Brava, diferents assentaments urbans i industrials i hi transcorren diferents infraestructures de
comunicació entre les quals destaquen pel seu efecte barrera la C-25, l’AP7 i la línea del tren d’alta
velocitat (TAV).
Són diversos els estudis sobre la connectivitat ecològica realitzats que contemplen i analitzen el terme
municipal de Vilobí d’Onyar. Entre aquests cal destacar l’Estudi de la Connectivitat Social, Paisatgística i
Ecològica de Vilobí generat en el procés d’Agenda 21 municipal (Minuàrtia, 2007).
L’estudi, un cop analitzada la fragmentació i la resistència per a la connectivitat del municipi, estableix
2 connectors ecològics dins el municipi, un de fluvial i un de terrestre, ambdós de caràcter
supramunicipal. El fluvial, es refereix a tot el recorregut del riu Onyar anomenat Connector fluvial de
l’Onyar i de la Riera Gotarra, i el terrestre, que es correspon amb tot el marge sud de l’Onyar dins a
Vilobí, anomenat Connector dels camps de l’Onyar, serra de Coguls i connexió amb Estanys de Sils,
Massís de Cadiretes i les Gavarres, i que també inclou la capçalera de l’Onyar fins al Volcà de la Crosa
i varis torrents i rieres entre els quals el torrent del Bagastrà. D’aquesta forma, tota la zona central del
terme municipal, la més antropitzada i dominada per nuclis de població, conreus i l’aeroport, en
quedaria exclosa.
Les principals infraestructures que causen efecte barrera, aeroport a part, disposen de passos de
fauna, túnels, així com d’una tanca en el seu recorregut. Aquests elements, tot i ser un parany per a la
dispersió de la fauna garanteixen uns mínims per la dispersió de la fauna i redueixen el perill d’impacte
i el risc per a les persones. Tot i això, dins el municipi hi ha tot un seguit de carreteres sense mesures
correctores per a la dispersió de la fauna com la GI-533, la GI-534. la GIV-5343 o la GIV-5341 on els
accidents amb ungulats solen ser periòdics, sobretot a la GI-533. Afegir, que hi ha previstes certes
infraestructures a llarg termini com l’Eix Ferroviari Transversal que resseguirà en bona part el traçat de la
C-25 o Eix Transversal, i la possibilitat d’ampliació de l’aeroport, ates que està contemplada al Pla
Director d’aquest, que augmentaran la fragmentació i la resistència per a la dispersió de la fauna al
municipi.
Finalment, cal mencionar que el PDUSUG i el PTPCG coincideixen àmpliament amb la proposta de
connectors ecològics. A més, també coincideixen amb els connectors proposats a l’A21 si bé és cert
que aquest és més restrictiu als voltants de Can Terrer, de Can Bells i als entorns de Santa Margarida.
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D’altra banda, el PDUSUG i el PTPCG preveuen estratègies contradictòries per al nucli de Vilobí i per al
nucli de Sant Dalmai, si bé hem d’entendre que el PDUSUG tracta un àmbit més reduït que el PTPCG i
per tant, les actuacions que s’hi proposen, prevalen sobre el PTPCG. D’altra banda, val a dir que el
PTPCG reconeix erròniament el nucli de Sant Dalmai com una àrea estratègica d’ús residencial, quan
és clarament un assentament històric de població.
Connectivitat social
Vilobí d’Onyar, disposa d’una extensa xarxa de camins rurals de terra o pavimentats, que faciliten la
comunicació entre veïnats, masies i edificacions i els nuclis de població, principalment, però també
amb la resta del territori i municipis veïns. No obstant això, no apareixen inventariats en cap document
públic i/o oficial. Aquest important nombre de camins també és fruit del caràcter agrícola del municipi.
Entre aquests destaquen la següent relació de camins:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camí de Sant Dalmai a Brunyola
Camí de Sant Dalmai a Salitja
Camí de les Monges per la Sarreda
Camí de Franciac i el cementiri (asfaltat parcialment)
Camí de Vallcanera i les Comes de Sils
Camí de les Monges per la Sarreda i Can Viader
Camí de Salitja a la GI-533 per Can Valls
Camí de Salitja a la GI-534
Camí de l’ermita de les Fonts

En qualsevol cas, aquesta xarxa de camins, que s’afegeix a la xarxa viària local i supramunicipal del
terme, és un element important no només per a la connectivitat social dels seus habitants sinó també
per a part de les activitats econòmiques que caracteritzen el teixit agrícola – ramader del municipi.
En un altre nivell aquesta xarxa de camins, afegida a la xarxa de senders i rutes de BTT, és també un
element molt important en el devenir turístic de la població afavorint l’accés al medi natural i, per tant,
fent més accessible el patrimoni natural i paisatgístic que li atorga una part significativa del seu valor.
Els senders i rutes BTT que destaquen al municipi de Vilobí d’Onyar són:
• Rutes de senderisme local:

- Itinerari de l’Alt Onyar
- Anella Verda
- Itinerari Font de Can Bosc
- Itinerari Pins de Can Picó i ermita de Sta. Margarida
- Itinerari ribera de l’Onyar
- Itinerari Volcà de la Crosa

• Rutes de senderisme supramunicipals amb pas pel municipi:
- Les terres de l’Onyar
- La Via Augusta avui
• Rutes BTT locals: -Crosa de Sant Dalmai (BTT16)
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Paisatge
El paisatge del municipi està clarament marcat per la seva localització a l’extrem nord est de la Plana
de la Selva. Vilobí es caracteritza per tenir un terreny planer amb suaus ondulacions i petits turons, que
es combinen amb els diferents recs, torrents i rieres.
Aquest fet ha facilitat un mosaic de camps de conreu, on s’alternen fruiters com els avellaners i
conreus herbacis, que es distribueixen entre fragments de massa forestal, plantacions de caducifolis i
un elevat nombre de masies i edificacions en disseminat. Aquest mosaic es combina amb unitats
forestals a les zones muntanyoses de la Serra de Coguls, del Volcà de la Crosa i de les serres de
Brunyola fins la capçalera de l’Onyar i amb una elevada fragmentació del territori per l’elevat nombre
d’infraestructures i assentaments urbans presents en el municipi.
L’alternança de conreus d’estiu i hivern, de fruiters i plantes herbàcies o farratgeres, la presència de
caducifolis a les lleres dels rius, recs i torrents genera un cromatisme de diferents tonalitats al llarg de
l’any. Són pocs els punts del terme municipal on pots gaudir de perspectives àmplies de bona part del
terme municipal. El més significatiu és el volcà de la Crosa, que com a punt més elevat del terme
municipal ofereix bones visuals de tot l’entorn de Salitja, Sant Dalmai i fins i tot Vilobí.
Les carreteres tot i ser un element antròpic i fragmentador del territori també poden ser un bon
aparador del paisatge municipal. Ja sigui des de la A2 que passa enlairada, parcialment de la C-25 o
de les carreteres locals podem obtenir excel·lents perspectives del paisatge municipal. Aquest es veu
complementat pels assentaments urbans, de caire rural i amb edificis d’alçades moderades així com
el conjunt de disseminats que ens mostren els fruits de centenars d’anys de transformació del sòl si bé
es cert que de la segona meitat del SXX aquesta transformació fou més accentuada.
En qualsevol cas, és el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, aprovat el 23 de novembre
de 2010 per l’Observatori del Paisatge segons la Llei 8/2005, el document de caràcter tècnic que
determina la tipologia dels paisatges de cada zona de la província, els seus valors i estat de
conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los, definint i
dividint el territori gironí en unitats del paisatge segons les seves característiques.
El terme municipal de Vilobí d’Onyar forma part de Unitat paisatgística de la Plana de la Selva (unitat
núm.18) i de forma residual de la Plana de Girona (unitat núm. 16). El catàleg en destaca els principals
trets distintius i descriu els valors naturals i ecològics, els estètics, els històrics, els socials i els valors
simbòlics i identitaris presents.
Del municipi de Vilobí d’Onyar en destaquen l’espai PEIN de la Crosa de Sant Dalmai, els turons
volcànics de Maçanet, l’estany de Sils, i el conjunt de mosaic agroforestal que caracteritza el paisatge
de la Plana de la Selva, els canvis estacionals de la vegetació de ribera i les fronteres entre àrees
boscoses i camps de conreu, el paisatge agroforestal de la plana, articulat per masies i nuclis rurals, els
valors productius del paisatge agroforestal i ramader, i les rutes, senders i itineraris per resseguir a peu o
en bicicleta.
Així mateix, descriu el paisatge de la capçalera de l’Onyar , Vilobí i Brunyola, com un magnífic exemple
dels paisatge de la plana amb un conjunt de suaus perfils que presenten moltes de les petites serres
que tanquen petites valls, a l’interior de les quals hi ha un paisatge de mosaic format per camps de
conreus, boscos i masies. De Vilobí també en destaca valors socials, simbòlics i identitaris com les
ermites de Santa Margarita, de Nostra Senyora de les Fonts i de Sant Llop. Finalment, del municipi
també en ressalta la ctra. entre Sant Dalmai i Brunyola com una excel·lent ruta d’observació per gaudir
del paisatge juntament amb alguna de les rutes de senderisme com la dels camps de l’Onyar.
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Usos del sòl
A grans grups, la superfície més clarament dominant són els usos agrícoles i ramaders els quals
suposen més del 50 % del sòl municipal. A força distància trobaríem els usos forestals que representen
un 35 % del municipi, els antròpics amb quasi un 12 % i, finalment, els elements aquàtics que ocupen
menys del 1 %.
Entre el sòl considerat improductiu o d’elements clarament antròpic el més destacat és l’urbà i el
residencial amb més del 3.6 % de la superfície del terme tot i que també inclou part de Can Bells i dels
habitatges de l’aeroport que no serien urbans estrictament parlant. En aquest sentit, a Vilobí abunden
les masies i habitatges en sòl no urbanitzable les quals suposen més de 50 hac. del sòl del municipi
(1,64%).
L’elevat nombre d’infraestructures i equipaments del municipi també es reflecteixen amb la superfície
ocupada. L’Aeroport de Girona – Costa Brava, així com les edificacions associades, ocupen més de
97 hac i gairebé un 4 % del sòl municipal i, el sòl destinat a vies de comunicació (carreteres, tren i
zones verdes associades) 43.7 hac (1.34 %). Per altre banda el sòl industrial aïllat és superior al sòl
industrial urbanitzat ates que únicament es contemplen les 10 hac. que ocupen el polígon de
l’Empalme i el tall del CIM la Selva que pertany al terme de Vilobí. Entre les indústries aïllades destaquen
Sant Dalmai SA i la planta fotovoltaica de Sant Dalmai. En total les indústries aïllades ocupen 23.51 hac.
i representen el 0.7 % del sòl municipal.
Finalment, comentar que els elements relacionats amb la hidrologia ocupen un 5.77 hac i només un
0.18% del sòl municipal. D’aquestes bona part pertanyen a basses de tipologia agrícola ates que
bona part de les lleres dels rius i torrents del municipi han estat catalogades com a vegetació de
ribera.

2.1.5. Riscos ambientals i tecnològics.
En ciències ambientals es denomina risc ambiental a la possibilitat que es produeixi un dany o catàstrofe
en el medi ambient a causa d’un fenomen natural (risc natural) o a una acció humana (risc
antropogènic). S’utilitza el terme interferència per referir-se al solapament de les activitats i presència
humana amb els fenòmens naturals. L’activitat econòmica i la residència de la població poden crear
situacions de risc o sotmetre les poblacions a riscos d’origen natural, en augmentar la seva exposició. El
risc depèn de dos factors: la perillositat i la vulnerabilitat, aquest darrer es refereix a la importància dels
efectes esperats, que no depèn únicament del fenomen, sinó de les mesures de prevenció i protecció.
L’apartat de riscos ambientals té la particularitat de tenir en compte el risc que afecta un determinat
vector o paràmetre ambiental i, alhora, la vulnerabilitat intrínseca del medi. Cal distingir entre riscos
ambientals d’origen natural (risc d’inundació, sísmic, geològic,...) i riscos ambientals que tenen un focus o
origen antròpic, tot i que sovint el seu efecte es troba íntimament lligat amb la vulnerabilitat del medi
(contaminació de sòls, d’aigües, transports de mercaderies perilloses, incendis forestals,...). Cal tenir en
compte que a nivell d’un territori determinat existeixen altres riscos que també estan relacionats amb la
protecció civil, però que tenen una menor incidència ambiental (accidents de trànsit, col·lapses
d’edificacions, aglomeracions,...).
En aquest sentit, és la Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, la que regula els
instruments de planificació de la protecció civil amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que
presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic per afrontar-les establint la necessitat de redactar els
plans de protecció civil corresponents, entesos com a eines de planificació que estableixen el
funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant possibles
emergències.
Per al municipi de Vilobí d’Onyar, el Decret 155/2014 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut
mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals, estableix la necessitat de
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redactar el corresponent Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) inclosos els riscos per
incendis forestals (INFOCAT), per risc sísmic (SISMICAT) i per a risc de nevades (NEUCAT).
L’estat actual dels documents aprovats per l’Ajuntament i homologats per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, així com la seva vigència és la següent:
Pla

Criteri

Data homologació

Fi vigència

INFOCAT

Obligat

05/03/2015

05/03/2019

NEUCAT

Recomanat

05/03/2015

05/03/2019

INUNCAT

Obligat

05/03/2015

05/03/2019

SISMICAT

Obligat

05/03/2015

05/03/2019

RACAT

Obligat

05/03/2015

05/03/2019

AEROCAT

Obligat

05/03/2015

05/03/2019

TRANSCAT

Obligat

05/03/2015

05/03/2019

Si bé es cert que té la totalitat de plans redactats aquests estan emmarcats dins el model de document
anomenat Pla Multirisc, enlloc del document DUPROCIM tal i com marca el Decret 155/2014. Aquest fet és
degut a què, al entrar en vigor aquest Decret, els documents ja estaven aprovats per l’Ajuntament amb el
model antic i estaven pendents d’homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
Inundacions i avingudes
El Pla Inuncat (Pla Especial d’Emergències per inundacions de Catalunya) identifica el nucli de Vilobí
amb un Risc Alt d’Inundació per períodes retorn de 50, 100 i 500 anys associats al riu Onyar, el qual
travessa el terme municipal de nord-oest a sud-est.
L’afectació del risc, a més de certes masies i edificacions i camps de conreu propers a la llera, es
centra en el risc d’inundabilitat que té bona part de la zona històrica del nucli de Vilobí. Així mateix,
segons la cartografia del Pla autonòmic, hi ha detectada una zona potencialment inundable al sud
del nucli urbà, entre les masies de Can Salvi i Can Cristòfol.

Plànol del risc d’inundació al nucli de Vilobí
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El POUM en procés de redacció, haurà de contemplar i regular adequadament el planejament
urbanístic amb la presència i usos de les rieres i torrents que travessen o solquen les zones urbanes. En
aquest sentit, vist el risc d’inundació del nucli urbà de Vilobí i del Polígon de l’Empalme degut al Riu
Onyar, així com la presència de la Riera Grevolosa que transcorre entre la Urb. Can Terrer i el sector de
Can Bells i delimita bona part de la zona oest del nucli urbà de Vilobí, que fora bo disposar d’un estudi
d’inundabilitat a detall de les zones afectades per tal de planificar adequadament aquestes zones i
prevenir-ne el risc.

Incendis forestals
El Pla Infocat, Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya cataloga el municipi
amb una perillositat alta i una vulnerabilitat moderada. És per aquest motiu que el municipi està obligat
a redactar el Pla Infocat per risc d’incendi forestal.
A més, el municipi està afectat per la Llei 5/2003, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener,
estableix que els ajuntaments han de realitzar un mapa, i document adjunt, on s’identifiquin els
subjectes obligats a prendre mesures de prevenció. Així mateix, hauran de complir les obligacions
establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel termini en què s'han de dur a terme com de les
mesures a realitzar. Es té constància que l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació de
l’esmentat document i plànols adjunts en data de 23 de març de 2017.
Observant el mapa de Perill Bàsic d’Incendi Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, el municipi mostra clarament que té en general un risc baix que s’alterna
amb zones amb risc moderat i risc alt. El risc alt, el trobem de forma dispersa, coincidint amb les
principals masses forestals, sobretot a les del sud i oest del terme. En aquest sentit, la urbanització de
Can Terrer seria el nucli de població més afectat per risc alt.

Mapa de perill bàsic d’incendi forestal
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Risc sísmic
Catalunya es troba emplaçada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i
d’Àfrica, de manera que la convergència entre ambdues plaques origina nombrosos terratrèmols que,
no obstant això, es produeixen amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada.
Vilobí d’Onyar es situa a prop d’alguns dels epicentres que han generat terratrèmols de major
rellevància a Catalunya els últims segles, i, estretament relacionats amb la falla d’Amer, d’uns 30 km a
cavall de la Selva i de la Garrotxa. Tot i que actualment fa anys que no es reprodueix cap sisme de
rellevància és important ressaltar els terratrèmols del 1427 i 1428, que causaran danys materials molt
importants i pèrdues humanes, amb intensitats que arribaren a ser de IX sobre X.
El municipi presenta, segons el Pla Especial d’Emergències Sísmiques de Catalunya (Sismicat), un perill
de risc sísmic d’intensitat màxima de VII en l’escala MSK que es pot esperar per un període retorn de
500 anys. És per aquest motiu, i segons el mateix Pla, que el municipi es veu obligat a redactar el Pla
per risc sísmic per superació del llindars d’intensitat i de danys.
Així doncs, es considera que els edificis del municipi de Vilobí d’Onyar tenen una vulnerabilitat en cas
de sisme de danys moderats o greus a les edificacions. El nou POUM haurà de vetllar perquè les noves
construccions compleixin amb les normes NCSE 94 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte
general i edificación) en vigor des del 8 de febrer de 1995, i la NBEAE88 (Norma bàsica de l’edificació.
Accions a l’Edificació).
Erosió i altres riscos geològics
La caracterització geològica, morfològica i climàtica del territori de Vilobí d’Onyar no presenta de
forma acusada el conjunt de condicions necessàries per tal que s’hi desencadenin processos
sistemàtics de risc geològic o d’erosió. Aquest fet bé queda corroborat al tractar-se d’un municipi
bàsicament planer amb ondulacions suaus i que la major part del terme té pendents inferiors al 20%,
Així doncs, podem afirmar que el risc queda majoritàriament relacionat amb accions antròpiques com
infraestructures lineals, excavacions, desforestacions, incendis, el risc d’esllavissada en lleres en cas de
pluges torrencials,... la qual es veurà més o menys accentuada depenen de la pendent i la
climatologia.
Contaminació de sòls i aigües subterrànies
Per tal de descriure el possible risc de contaminació de sòl i d’aigües subterrànies es tindran en
consideració dos factors bàsics: la vulnerabilitat del medi físic i el risc derivat de les activitats
antròpiques.
El terme municipal aquí en estudi, geològica i hidrològicament, es troba localitzat dins la unitat de la
Depressió de la Selva. Es tracta d’una massa d’aigua considerada dolenta tant des del punt de vista de
qualitat com en el de quantitat. De fet, tota ella està considerada vulnerable per contaminació de
nitrats pel Decret 476/2004. i, el terme de Vilobí és un dels que presenta valors més alts atès el pes de
la ramaderia al seu terme. En general pateix una pressió alta en funció de l’índex d’explotació, sobretot
de l’agricultura i en menor mesura del consum humà. Així mateix, l’estat qualitatiu es veu afectat pels
abocaments industrials i de l’agricultura (nitrats), que s’agreuja pels clars descensos del nivell
piezomètric per les intenses extraccions, afavorint que es consideri una massa d’aigua amb una
vulnerabilitat alta.
A la valoració de la vulnerabilitat hi hem d’afegir el risc que pot representar l’ocupació urbana i
industrial, tan en els nuclis urbans com en els entorns d’aquests i/o en disseminats. L’ocupació antròpica
genera punts de risc de contaminació de sòls i d’aigües de tipologia diversa. Entre aquests hem de
destacar les fosses sèptiques, els tancs soterrats o aeris, i els abocaments i fuites relacionades amb
activitats agropecuàries i industrials.
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Risc químic i radiològic
El Pla d’emergència del sector químic de Catalunya (Plaseqcat) i el Pla especial d’emergències per a
risc radiològic de Catalunya (Radcat) regulen la prevenció i la planificació d’accidents greus en
instal·lacions amb substàncies perilloses, químiques o radiològiques, així com d’altres instal·lacions que
per les seves peculiaritats també es puguin considerar perilloses.
Dins el terme municipal de Vilobí d’Onyar hi trobem l’empresa Ecogironina de Dipòsits. Aquesta
empresa dedicada a la valorització i tractament de metalls té concedit un permís per tal de tractar
elements amb un cert risc radiològic. És per aquest motiu que el municipi està obligat a redactar el Pla
Radcat i analitzar la possible afectació del risc que suposa en una zona d’intervenció de 1 km i per una
zona d’alerta de fins a 2 km a l’entorn de l’empresa.
Transport de mercaderies perilloses
D’acord amb el Pla Transcat (Pla d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses
per carretera o per ferrocarril de Catalunya) el municipi de Vilobí d’Onyar té un risc molt alt per flux de
mercaderies perilloses a l’AP7, un perill mig per a la C-25 i un perill alt per la línea del tren d’Alta
Velocitat. És per aquest motiu que està obligat a la redacció del pla d’emergències municipal per
aquest fi. Atès que el risc és de mal predir, es contempla una zona d’afectació genèrica de 500 m a
banda i banda de cada una d’aquestes infraestructures.
Altrament, el risc en el transport és pot produir en moments puntuals en els accessos als polígons
industrials, de l’Empalme o el CIM la Selva, a benzineres o a tot el sector de l’aeroport durant el
moment de la càrrega i descàrrega bàsicament de carburants però també d’altres substàncies.
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2.2. POBLACIÓ, SOCIETAT i ECONOMIA.
2.2.1. Demografia i població.
Aquest apartat pretén donar una perspectiva espaial i temporal de l’evolució de la població i explicar les
dependències demogràfiques internes i externes que han determinat la configuració poblacional del
municipi i l’establiment de les necessitats socials que se’n deriven, també en relació a la resta de la
comarca i/o en el conjunt del territori català.
A l’any 2016 el municipi té una població de 3.163 habitants segons les dades de l’IDESCAT, el que suposa
una densitat de població de 97,0 hab./km², el que situa el municipi amb una densitat molt similar a la de
Quart però molt per sota d’altres poblacions de rang similar com podria ser el municipi veí de Riudellots de
la Selva o la Cellera de Ter.
Un fogatge del 1497, atribueix a Vilobí d’Onyar un total de 103 focs, que es van reduir a 11 l’any 1553, fruit
de males anyades, fams i pestes. Fins al segle XVIII no s’inicià un període de recuperació demogràfica
arreu del territori català; Vilobí, l’any 1717 comptava amb 543 habitants i abans d’acabar el segle, al 1787
la població va augmentar a 958 habitants.
Aquesta corba ascendent es va mantenir fins l’any 1860, però no va ser fins a principis del segle XX que es
va produir un creixement important de població arribant als 1.597 habitants l’any 1900 amb la
incorporació del nucli de Sant Dalmai al terme municipal.
A partir d’aquí, la població va anar creixent progressivament fins a arribar als 3.163 habitants actuals.
Taula 1. Evolució demogràfica i % de creixement de la població a Vilobí d’Onyar, la Selva i Catalunya. Anys des de
1497 al 1970. (Base de dades de l'INE i del Centre d'Estudis Demogràfics)

1497
1515
1553
1717
1787
1857
1860
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

Vilobí d'Onyar
Selva
Catalunya
Població
% Població
% Població
%
103 fogatges
1512
52474
108 fogatges
1736
53300
11 fogatges
2002
59750
543
11952
402531
958
43,3%
25054 52,3% 829615 51,5%
1.335
28,2%
49517 49,4% 1652291 49,8%
1.143 -16,8%
50817 2,6% 1673442 1,3%
1.105
-3,4%
47030 -8,1% 1752033 4,5%
1.103
-0,2%
47641 1,3% 1843549 5,0%
1.597
30,9%
45318 -5,1% 1966382 6,2%
1.680
4,9%
47079 3,7% 2084868 5,7%
1.765
4,8%
48281 2,5% 2344719 11,1%
1.665
-6,0%
48481 0,4% 2791292 16,0%
1.707
2,5%
48224 -0,5% 2890974 3,4%
1.562
-9,3%
50159 3,9% 3240313 10,8%
1.564
0,1%
54148 7,4% 3925779 17,5%
1.808
13,5%
70901 23,6% 5122567 23,4%
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Taula 2. Evolució demogràfica de la població. Comparativa amb altres municipis de la comarca, la Selva i
Catalunya. (Elaboració pròpia a partir de dades Idescat)

Vilobí d'Onyar

La Cellera de Ter

Població

Població

%

%

Riudellots de la
Selva

Quart
Població

%

Població

Vilablareix

%

Població

Selva
%

Catalunya

Població

%

Població

%

7.522.596

2016

3.163

-0,1%

2.054

-0,8%

3.478

0,9%

2.024

0,1%

2.636

3,0%

167.694

2015

3.166

1,0%

2.071

0,0%

3.448

0,2%

2.022

-0,2%

2.559

1,2%

168.555

2014

3.136

0,9%

2.071

0,4%

3.441

2,5%

2.026

-1,2%

2.529

1,5%

170.249

2013

3.108

1,8%

2.062

-0,2%

3.358

3,2%

2.051

0,7%

2.492

2,7%

173.128

0,5%
1,0%
1,7%
0,2%

7.553.650

0,2%
0,1%
0,5%
0,2%

2012

3.053

0,7%

2.066

-1,9%

3.255

3,3%

2.037

0,7%

2.427

1,1%

173.518

0,7%

7.570.908

0,4%

2011

3.031

0,0%

2.105

-1,7%

3.150

5,6%

2.022

2,4%

2.401

4,5%

172.280

0,7%

7.539.618

0,4%

2010

3.032

2,6%

2.141

-2,1%

2.983

4,6%

1.975

-0,5%

2.297

0,6%

171.037

1,0%

7.512.381

0,5%

2009

2.956

3,3%

2.186

1,1%

2.852

3,3%

1.984

2,3%

2.283

0,3%

169.389

2,9%

7.475.420

1,5%

2008

2.862

3,8%

2.162

1,8%

2.762

1.940

3,4%

2.277

0,5%

164.646

4,4%

7.364.078

2,1%

2007

2.756

1,4%

2.124

1,3%

2.618

5,5%
0,7%

1.877

1,5%

2.266

2,4%

157.674

4,1%

7.210.508

1,1%

2006

2.718

2,0%

2.096

1,6%

2.637

0,3%

1.849

4,2%

2.213

1,1%

151.477

4,9%

7.134.697

2,0%

2005

2.664

6,4%

2.064

1,3%

2.629

0,8%

1.775

2,3%

2.189

2,0%

144.420

5,6%

6.995.206

2,7%

2004

2.504

3,0%

2.038

-1,3%

2.609

0,9%

1.735

1,6%

2.146

2,2%

136.738

3,8%

6.813.319

1,6%

2003

2.430

4,4%

2.064

0,1%

2.586

1,6%

1.707

6,9%

2.099

0,0%

131.730

5,0%

6.704.146

3,0%

2002

2.328

4,0%

2.062

0,3%

2.545

3,2%

1.597

2,6%

2.098

5,9%

125.515

4,7%

6.506.440

2,3%

2001

2.239

0,7%

2.055

1,8%

2.467

2,7%

1.557

0,6%

1.982

7,6%

119.906

3,7%

6.361.365

1,6%

2000

2.223

1,9%

2.019

-0,4%

2.402

5,6%

1.548

2,6%

1.842

11,1%

115.648

3,0%

6.261.999

0,9%

1999

2.182

1,3%

2.028

0,4%

2.275

4,2%

1.509

1,3%

1.658

8,0%

112.274

3,2%

6.208.817

1,0%

1998

2.153

2.019

Evolució
mitjana

2,1%

2.183
0,1%

1.489

1.535

2,5%

108.816

1,6%

2,9%

7.508.106
7.518.903

6.147.610
2,3%

1,1%

Gràfic 1. Evolució demogràfica de la població a Vilobí d’Onyar. Anys 1998-2016
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En les taules i gràfic anteriors podem observar que l’evolució demogràfica del municipi de Vilobí d’Onyar
sempre s’ha mogut en valors i percentatge inferior a la mitjana de la Selva però superiors a la de
Catalunya.
Durant els últims 18 anys, la població ha anat creixent constantment, només amb una petita disminució
l’any 2001 i el 2016. Així doncs, es pot dir que Vilobí d’Onyar és una població que ha anat augmentant i
consolidant la seva població amb el pas dels anys.
Pel que fa a l’estructura de la població, el seu anàlisi es realitza a través de diversos indicadors que es
refereixen als següents termes:
•
•
•

Índex d’infància.Índex de joventut.Índex de dependència.-

•
•

Índex de vellesa.Índex de sobreenvelliment.-

•

Índex d’envelliment.-

Nombre d’infants de 0 a 14 anys cada 100 habitants
Nombre de joves de 15 a 29 anys per cada 100 habitants
Nombre de nens (0-14 anys) per cada 100 adults en edat de
treballar (15- 64 anys)
Nombre de majors (més de 65 anys) per cada 100 habitants
Percentatge de població de més de 85 anys sobre la població de
més de 65 anys
Percentatge de població de més de 65 anys sobre la població de
0 a 14 anys

Taula 3. Evolució dels indicadors de l’estructura demogràfica de la població. Comparativa amb municipis similars, la
província de Girona i Catalunya. (Elaboració pròpia a partir de dades Idescat)

Índex d'Infància

Índex de Joventut

Índex de dependència
infantil

2007

2012

2016

2007

2012

2016

2007

2012

2016

Vilobí d'Onyar

14,9%

18,1%

18,0%

19,0%

14,8%

14,0%

29,9%

35,4%

35,1%

La Cellera de Ter

15,0%

15,7%

15,1%

17,9%

13,8%

13,7%

31,7%

31,5%

31,1%

Quart

15,0%

18,5%

21,7%

21,8%

17,0%

13,1%

29,4%

34,8%

41,1%

Riudellots de la Selva

15,0%

17,0%

16,5%

19,8%

17,0%

16,1%

30,4%

33,3%

31,4%

Vilablareix

16,6%

16,5%

17,2%

20,3%

17,8%

16,3%

31,1%

30,7%

33,0%

Província Girona

15,2%

16,4%

16,5%

19,6%

16,6%

15,5%

30,7%

32,1%

32,5%

Catalunya

14,5%

15,6%

15,7%

19,1%

16,1%

15,0%

29,1%

30,5%

30,8%

Índex de Vellesa

Índex de
Sobreenvelliment

Índex d'Envelliment

2007

2012

2016

2007

2012

2016

2007

2012

2016

Vilobí d'Onyar

14,4%

13,5%

13,9%

11,6%

18,4%

21,3%

96,4%

74,5%

77,6%

La Cellera de Ter

17,7%

17,3%

18,2%

12,5%

19,0%

24,7% 118,2% 110,5% 120,3%

Quart

10,6%

9,6%

11,0%

14,7%

16,9%

13,9%

70,7%

51,9%

50,5%

Riudellots de la Selva

13,7%

12,5%

11,9%

16,7%

20,4%

26,7%

91,5%

73,7%

72,1%

8,4%

10,3%

12,8%

12,6%

14,0%

12,2%

50,4%

62,3%

74,2%

Província Girona

13,8%

13,6%

14,4%

14,5%

17,7%

19,4%

91,2%

83,3%

87,4%

Catalunya

14,4%

14,5%

15,4%

14,0%

17,2%

19,0%

99,2%

92,8%

98,2%

Vilablareix
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Durant els últims deu anys, a Vilobí d’Onyar ha augmentat l’índex d’infància seguint la dinàmica de la
província de Girona i del conjunt de Catalunya, tot i que aquestes de manera molt més discreta, i alhora
ha disminuït l’índex de vellesa al contrari del que ha succeït a la província i a Catalunya que ha continuat
augmentant.
De totes maneres, l’índex d’envelliment de la població de Vilobí d’Onyar és elevat però comparat amb
municipis similars de la comarca i entorns, és força similar i fins i tot en comparació amb el conjunt de la
província de Girona i el de Catalunya està per sota la mitjana.
Taula 4. Evolució de la distribució de la població segons l’edat. Comparativa amb municipis similars, la província de
Girona i Catalunya. (Idescat)

Més de 65 anys

de 15-64 anys

de 0-14 anys

2016
Més de 65 anys

de 15-64 anys

de 0-14 anys

2012
Més de 65 anys

de 15-64 anys

de 0-14 anys

2007

Vilobí d'Onyar

14,9% 69,0% 16,1% 18,1% 65,9% 16,0% 18,0% 65,1% 16,9%

La Cellera de Ter

15,0% 65,1% 19,9% 15,7% 63,7% 20,6% 15,1% 62,3% 22,6%

Quart

15,0% 72,8% 12,2% 18,5% 70,2% 11,2% 21,7% 65,8% 12,5%

Riudellots de la Selva

15,0% 69,0% 16,0% 17,0% 67,9% 15,1% 16,5% 68,5% 15,0%

Vilablareix

16,6% 73,9% 9,4%

Província Girona

15,2% 69,0% 15,8% 16,4% 67,6% 16,0% 16,5% 66,2% 17,2%

Catalunya

14,5% 69,1% 16,4% 15,6% 67,4% 17,0% 15,7% 66,0% 18,3%

16,5% 71,7% 11,7% 17,2% 68,4% 14,3%

Com s’aprecia a la taula anterior, la majoria de la població de Vilobí d’Onyar està compresa entre les
edats de 15 a 64 anys, igual que en la província de Girona i el conjunt de Catalunya; o sigui la majoria
d’aquesta es troba en edat laboral activa.
No obstant això, cal indicar també que el % de població de més de 65 anys és actualment inferior al %
de població de menys de 15, per tant es pot extreure com a conclusió, que la població de Vilobí d’Onyar
s’està rejovenint.
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Taula 5. Evolució del creixement natural de la població. Comparativa amb municipis similars de la província de
Girona, la Selva i Catalunya. (Idescat)

Selva
Catalunya

396
17.424

19
24
15
12

-3
-3
14
3

38
23
39
22

25 13 21
19
4 11
14 25 55
14
8 21

4 11

5

6 15 11

4

creixement natural
207
219
159
8.147

335
4.764

20 12

524
18.418

8 24

668
24.946

30 -9
16 -5
26 29
13
8
6 18

185
5.584

Gràfic 2. Evolució del creixement natural de la població de Vilobí d’Onyar. Anys 1985-2015.
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32
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22
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23

22 23
14
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10

14
7

8

11

6

10
5

17 16
10
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15
11
11

15

1

0

7

0

-3

2

22

21

14
12

6

11

0
-3

-4

-7

-4

26

17

15
13

2

0
-2

24
1721
15
17

13
8
8

1

2

18 19

16 15

17

5

4

19

21

25

-9

-6
-8
-10
-12

-12

-14
-16
-18

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

-20

Any
Defuncions

Creixement natural

16
21
29
15

Defuncions

Defuncions

-12
7
5
1

Naixements

Naixements

22
20
16
15

Creixement natural

Creixement natural

-1

10
27
21
16

2015

Defuncions

Defuncions
5

8
-5
2
0

2010

Naixements

7

4

Creixement natural

11

Naixements

13
23
12
11

Defuncions

2 11

21
18
14
11

2005

Naixements

13

26 16 10
22 15
7
20
9 11
17
7 10

2000
Creixement natural

Vilablareix

Defuncions

27 13 14
16 20 -4
16
4 12
16 13
3

Naixements

Vilobí d'Onyar
La Cellera de Ter
Quart
Riudellots de la Selva

1995
Creixement natural

1990
Creixement natural

Defuncions

Naixements

1985

Creixement natural

Així mateix, segons les dades de creixement de Vilobí d’Onyar, si bé en els darrers 31 anys els naixements i
les defuncions s’han anat compensant tal i com es mostra en el gràfic, el creixement natural final es
manté similar a l’any 1994 o 2000, arribant a una punta màxima el 2009 i patint la punta més baixa a l’any
2000.
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Taula 6. Saldo migratori. Comparativa amb municipis similars de comarca de la Selva. (Idescat)

Emigracions

Saldo

Immigrants interiors

Immigrants exteriors

Emigracions

Saldo

Immigrants interiors

Immigrants exteriors

Emigracions

Saldo

2015

Immigrants exteriors

2010

Immigrants interiors

2005

145

49

164

30

123

12

152

-17

129

27

131

25

La Cellera de Ter

53

71

3

121

60

101

4

157

44

61

24

81

Quart

93

10

95

8

258

13

128

143

174

19

172

21

Riudellots de la Selva

119

26

63

82

86

38

83

41

107

29

110

26

Vilablareix

115

97

1

211

149

55

1

203

146

84

2

228

Vilobí d'Onyar

D’acord amb la taula 6, podem concloure que durant els darrers 12 anys a Vilobí d’Onyar s’ha mantingut
la tendència que les emigracions han estat més elevades que les immigracions. Aquesta tendència és
totalment al contrari que la resta de municipis similars de la província en que la immigració ha estat més
important.
Cal indicar també que en relació a l’origen d’aquesta immigració, s’ha mantingut la tendència que la
immigració exterior és inferior a la interior, la majoria d’immigrants procedeixen de la resta de la província
de Girona i de Catalunya.

2.2.2. Activitat econòmica.
Antecedents històrics i econòmics.
Des dels seus orígens, el municipi de Vilobí d’Onyar ha estat vinculat al sector primari. L’agricultura i la
ramaderia han estat les més destacades i gairebé úniques fonts d’ingressos.
Plantacions de cereals, una mica de vinya, l’hort familiar i els conreus destinats a bestiar, eren la
producció tradicional d’una agricultura d’autoconsum.
A la dècada dels seixanta, es produí una transformació important; el creixent procés d’industrialització
va comportar un èxode de la gent del camp cap a les zones urbanes, i alhora, un augment del nivell
de renda de la població, cosa que comportà una modificació substancial en la demanda de
productes agrícoles.
És a partir d’aquí que, a Vilobí, les explotacions s’autodimensionaren i es va passar d’una agricultura
tradicional basada en el policultiu, a una agricultura més mecanitzada i tecnificada amb fins
comercials. Paral·lelament, la ramaderia també augmentà i s’adequaren les seves instal·lacions a
aquest nou model d’empresa agrària.
Amb l’entrada en funcionament de l’aeroport de Girona a la meitat dels anys seixanta es van crear
nous llocs de treball vinculats al sector de serveis. Això va comportar que, durant els últims 25 anys, els
sectors de serveis, industrial i de la construcció augmentessin en detriment del sector agrícola, si bé el
sector de la construcció va patir una davallada amb la crisi econòmica del 2008.
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Situació i evolució actuals.
Actualment la població de Vilobí d’Onyar centra encara l’ocupació de la seva població en el sector
econòmic dels serveis, mantenint-se el pes d’aquest sector al llarg de diversos anys. Sí bé el sector
industrial en resulta esser el segon sector econòmic del municipi, aquest no ha evolucionat de la
mateixa manera ja que continua essent inferior a la resta de municipis analitzats i mostra que el seu
desenvolupament econòmic al municipi no és gens destacable.
Malgrat tot, amb la creació del sector industrial del CIM la Selva, al costat de l’aeroport i situat entre el
municipi de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, s’ha tingut la oportunitat de créixer en aquest sector
tenint en compte les limitacions i planificacions externes de les infraestructures de l’aeroport de Girona i
de carreteres.
Pel que fa a l’activitat agrària, principalment destinada a l’explotació de camps de conreu i a les
explotacions ramaderes, encara continua ocupant una petita part de la població. Tot hi haver perdut
pes en els darrers anys, encara es posiciona per sobre del percentatge de la comarca, però per sota
el de Catalunya.
En relació al sector dels serveis turístics no hi ha hagut iniciatives considerables de tipus turístic
vinculades a l’explotació del paisatge i la riquesa natural de tot el terme, malgrat la zona natural del
Volcà de la Crosa, les Fonts, etc.
Taula 7. Evolució de la població ocupada per sectors i aturada. Comparativa amb municipis similars de la província,
la Selva i Catalunya. (Idescat)
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36

255

31
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499991
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36
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778
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5368
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167776
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66
38
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Selva
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38
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La Cellera de Ter

Ocupats
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Serveis
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Construcció
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Indústria
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Agricultura
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Vilobí d'Onyar
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381
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Taula 8. Evolució dels llocs de treball per sectors

Vilobí
d'Onyar
La Cellera
de Ter
Quart
Riudellots de
la Selva
Vilablareix
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Taula 9. Evolució de les afiliacions al règim especial de treballadors autònoms (31 de desembre) per sectors
d’activitat. Comparativa amb municipis similars de la província de Girona. (Idescat)
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La Cellera de Ter
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2016

Serveis

206

Construcció
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Serveis

33

Agricultura
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36

Vilobí d'Onyar

Llocs de treball

Indústria

2014

Agricultura

2012

42 192 298
26 102 161
222 314
27 111 192
37 142 215
x

Així doncs, a dia d’avui, Vilobí d’Onyar ha passat a ser un municipi on la majoria de les afiliacions al
règim especial de treballadors autònoms es col·loca en el sector dels serveis, sobretot gràcies a
l’existència de l’aeroport de Girona.
En aquest sentit, tal com s’aprecia a les taules anteriors, l’únic sector que ha disminuït en els últims 8
anys ha estat el de la construcció, igual que ha passat a d’altres municipis de la província de Girona i
podríem dir fins i tot que en el global de tot Catalunya, mentre que es mantenen els sectors
econòmics vinculats a la indústria, als serveis i de l’activitat agrícola ( encara que en % global amb
menor representativitat)
Caldrà doncs, analitzades les dades i atesa la informació captada durant la participació ciutadana,
de mantenir i potenciar aquesta tendència ascendent del sector serveis i, molt especialment, dels
sector turístic, entre d’altres coses per tal de poder assolir una major diversificació del parc empresarial
actual i una major sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini.
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Taula 10. Evolució dels indicadors de la situació del nivell econòmic familiar. Comparativa amb municipis similars de
la província de Girona. (Idescat)

Padró de població
Vilobí d'Onyar
La Cellera de Ter
Quart
Riudellots de la Selva
Vilablareix

Base imp. IRPF x
declarant

Població ocupada

1991

1996

2001

2011

2.083
2.069
2.083
1.020

2.141
2.034
2.123
1.323

2.250
1.976
2.362
2.034

3.024
2.046
3.261
2.430

1991 1996 2001 2011
925
824
864
446

922 1070
839
899
855 1241
598 1180

1384
1095
1940
1443

10.842 €
8.650 €
12.498 €
11.159 €

18.981 €
17.108 €
21.603 €
20.562 €

1.308 1.465 1.584

2.008

564

634

1202

13.035 €

21.707 €

701

2001

2011

Estadísticament, el nivell econòmic de les famílies de Vilobí d’Onyar està per sota la mitja dels municipis
amb què se’l compara, denotant que el marge de maniobra per als emprenedors és reduït, així com per
a altres iniciatives que representin un creixement físic, econòmic i demogràfic de la població actual.

2.2.3. Habitatge.
L’evolució del nombre d’habitatges a Vilobí d’Onyar ha estat positiva des del 1981 fins al 2011 havent
augmentat, aproximadament, en un 55 %, si bé cal indicar que ha estat un fenomen generalitzat en tot el
parc construït català dins d’allò conegut com a “bombolla immobiliària”. No obstant això, els
percentatges en municipis similars de la província de Girona i del conjunt de Catalunya arriben a ser
superiors, i fins i tot exagerats amb municipis com Vilablariex que l’augment ha estat del 180%, de manera
que a Vilobí d’Onyar podem arribar a afirmar que l’efecte “bombolla” ha estat no menyspreable però si
inferior que en d’altres municipis de característiques similars.

Principals

Secundaris

Vacants

Total

Principals

Secundaris

Vacants

Total

Principals

Secundaris

Vacants

Total

% Augment 19912011

Taula 11. Tipus i evolució del nombre d’habitatges. Comparativa amb municipis similars de la comarca,, la Selva i
Catalunya. (Idescat. Cens)

587
606
605
384
273

187
26
44
25
6

76
108
117
55
27

850
740
766
464
306

745
677
769
505
598

100
48
46
0
9

159
107
147
21
52

1.004
832
962
526
659

1.155
779
1.197
696
836

89
69
24
0
0

71
106
78
111
21

1.315
954
1.299
807
857

54,7%
28,9%
69,6%
73,9%
180,1%

1991

Vilobí d'Onyar
La Cellera de Ter
Quart
Riudellots de la Selva
Vilablareix

2001

2011

Selva
Catalunya

30.788

26.347

7.634

64.769

42.375

28.407

7.785

78.567

66.666

20.038

11.391

98.095

1931172

467.922

314.903

2713997

2315774

514.943

452.921

3283638

2944944

470.081

448.556

3863581

Catalunya

1931172

467.922

314.903

2713997

2315774

514.943

452.921

3283638

2944944

470.081

448.556

3863581

51,5%
42,4%
42,4%

Segons la taula anterior, el parc d’habitatges de Vilobí d’Onyar s’ha duplicat en els darrers 20 anys, passant
de 850 habitatges l’any 1981 a 1.315 habitatges l’any 2011, moment en què la davallada econòmica va
comportar una aturada brusca del ritme de construcció de nous habitatges. Aquests habitatges es
reparteixen entre primeres residències, segones residències i habitatges desocupats.
En aquest sentit, si bé durant la dècada del 1981 al 1991 hi va haver un augment d’habitatges de segona
residència i una disminució dels habitatges de primera, aquesta tendència es va invertir en la següent

46

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT

dècada (1991-2001) de tal manera que a l’actualitat el nombre d’habitatges de primera residència és
molt significativament ja que representa quasi el 90% de la totalitat dels habitatges.
Pel que fa a la tipologia històrica d’habitatges, en consonància amb les característiques i dimensions del
municipi i dels seus nuclis urbans, és la d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, podem dir però que el
parc d’habitatges s’ha anat transformant en edificis unifamiliars de cases aïllades, aparellades o en filera,
que són els que predominen respecte dels plurifamiliars. Aquest darrers estan concentrats en els nuclis
més grans de Vilobí i St. Dalmai, però es tracta d’una tipologia minoritària.
En definitiva en el municipi hi són presents les diferents tipologies residencials viables però no a tots els
nuclis urbans.
Finalment, pel que fa a la oferta i la demanda, la disponibilitat d’habitatges buits s’ha vist reduït a la meitat
des del 2001, a Vilobí d’Onyar es correspon actualment amb una xifra a l’entorn del 6% del total, el que
representa un marge suficient com per prioritzar aquelles actuacions que comportin un valor afegit per
damunt d’aquelles que només tinguin per objecte posar més sòl i/o sostre residencial al mercat.
En tot cas, en la memòria social del document d’aprovació inicial del POUM es farà un estudi més acurat
tant de la necessitat genèrica d’habitatges de nova creació a Vilobí d’Onyar per als propers 20 – 25 anys
com de la necessitat de disposar de sòl apte per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, més
enllà de que aquesta és una reserva de sòl que estem obligats a complir d’acord amb el vigent Text refós
de la Llei d’Urbanisme i més enllà de que resulti una reserva qüestionable atès que en l’actualitat el preu
de l’habitatge de renda lliure està al mateix nivell que l’habitatge de protecció oficial.

2.2.4. Infraestructures bàsiques de servei.
Xarxa de sanejament.
Als nuclis urbans de Vilobí d’Onyar gairebé tota la xarxa de sanejament és del tipus unitària, pel que no
separa les aigües pluvials i residuals exceptuant alguns carrer on s’ha actuat els darrers anys.
Actualment a tots els nuclis urbans del municipi de Vilobí d’Onyar es disposa de xarxa de sanejament,
gestionada directament per l’Ajuntament, excepte els habitatges dispersos que podent tenir un
sanejament autònom com les fosses sèptiques pròpies sense connexió a la xarxa.
Es disposa d’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) situada aigües avall del nucli urbà de Vilobí,
en terrenys molt propers a l’encreuament de la riera de la Gravalosa amb el riu Onyar, i el punt
d’abocament és en el riu Onyar. S’accedeix a aquesta instal·lació des de la carretera GIV-5341 per
una camí sense pavimentar.
Només el nucli de Vilobí i les urbanitzacions de Can Terrer i de Cal Ferrer Pagès aboquen les aigües
residuals a l’EDAR. Els nuclis de Salitja i St. Dalmai, no disposen d’aquest tipus d’instal·lació i en el cas de
Salitja les aigües residuals s’avoquen a la llera de Riudevilla i en el cas de St. Dalmai es recullen i
conflueixen en un pou Imhof abans d’abocar-se a la llera del Riu Onyar.
Tant l’Aeroport com la zona industrial de St. Dalmai tenen la seva pròpia depuradora.
D’altra banda, el Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005, realitzat
per l’Agència Catalana de l’Aigua contemplava també l’establiment de dues EDAR als nuclis de St.
Dalmai i Salitja, però a dia d’avui són inversions no executades i que per tant, resten pendents.

Xarxa d’aigua potable.
Actualment hi ha quatre punts d’abastament d’aigua al municipi de Vilobí d’Onyar. Cada nucli disposa
del seu inclosa la urbanització de Can Terrer.
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Es disposa de 4 dipòsits d’aigua municipals situats als nuclis urbans i a la urbanització de can Terrer i de
4 pous de propietat municipal.
El sistema d’abastament del nucli de Vilobí i de can Terrer és a partir d’un pou de captació i un sistema
d’impulsió que remunta l’aigua fins a la part alta de la urbanització. I des del punt més alt es distribueix
l’aigua per desnivell.
Tot i tractar-se d’un servei públic de titularitat municipal, la gestió directa del servei es troba adjudicada
a l’empresa concessionària PRODAISA.
Pel que fa a les canonades, la majoria de canonades estan fabricades amb PVC i fibrociment, essent
l’empresa PRODAISA la responsable de la gestió i manteniment de tota la xarxa pública municipal en
virtut de la concessió del servei de què disposa.
Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió.
A Vilobí d’Onyar hi transcórrer una línia d’alta tensió de132 kv que travessa verticalment el municipi pel
costat est i que segueix un traçat paral·lel al Tren d’Alta Velocitat i un tram curt de 600m d’una altra línia
d’alta tensió de 110 kv, anomenada de Girona a Tordera, que passa pel costat est de l’AP-7 i també
pels termes veïns de Riudellots de la Selva i Caldes de Malavella.
La xarxa elèctrica de mitja tensió arriba als diferents assentaments urbans per mitjà de línies elèctriques
aèries que transcorren per espais d’elevat amb valor natural i paisatgístic i mitjançant les oportunes
estacions transformadores és des d’on es reparteix l’electricitat a les llars i industries del municipi.
L’empresa responsable de la xarxa de transport d’alta tensió és Red Elèctrica de España i la
responsable de la xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió és ENDESA.
Xarxa d’enllumenat.
Gairebé es pot afirmar que la pràctica totalitat dels assentament urbans del municipi, disposen del
corresponent enllumenat públic el qual és gestionat a través de l’empresa INSEL de Vilobí d’Onyar.
Només el 10% de les làmpades són encara de vapor de mercuri i estan concentrades al casc antic
del nucli de Vilobí, la resta de nuclis urbans ja s’han substituït per les làmpades de vapor de sodi o per
tecnologia LED, aquestes darreres en urbanitzacions més modernes com la part del SAU 1
desenvolupada de St. Dalmai, o la zona esportiva de la urbanització de cal Ferrer Pagès.
Xarxa de telecomunicacions.
La xarxa de telefonia / telecomunicacions abasta també a la totalitat dels nuclis urbans però en
destaca el mal subministrament especialment als nuclis de St. Dalmai i Salitja. En quan a la cobertura
de telefonia mòbil només és possible mitjançant la companyia de MOVISTAR exceptuant entre el Volcà
de la Crosa i l’Estanyol que no és possible cap tipus de connexió.
El municipi disposa de tres àrees programes d’instal·lacions de radiocomunicació (APIR), una en el
sector de la Fraternitat de Sta. Clara, l’altra a l’Aeroport i una altra al costat de l’Eix Tranversal les quals a
dia d’avui no donen els suficient nivell de cobertura suficient a tot el municipi.
Xarxa de gas.
Els nuclis de Vilobí i Salitja disposen de xarxa de canalització de subministrament domiciliari de gas
propà GLP proporcionat per l’empresa GAS MEDITERRANEA i els nuclis de St. Dalmai i la urbanització de
Can Terrer per l’empresa per GAS NATURAL i cobreixen una part important del poble.
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A través dels dipòsits situats a cadascun dels nuclis urbans s’estenen la xarxa de distribució de gas als
habitatges que així ho han sol·licitat.
La distribució del nucli de Vilobí es fa a partir d’un dipòsit situat en sòl no urbanitzable en un camp privat
pròxim a la depuradora municipal. A Salitja el dipòsit està soterrat en un terreny de sòl urbà municipal a
tocar del carrer Girona. A la urbanització de Can Terrer està situat en un terreny municipal al costat oest
del sòl urbà.
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2.3. ANÀLISI URBANÍSTIC.
2.3.1. Planejament territorial i sectorial.
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG).
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat per acord del Govern de la Generalitat
núm. 157/2010 de data 14 de setembre i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
5735 de data 15 d’octubre de 2010, és el planejament de rang immediatament superior que, com a tal,
ens resulta d’obligat compliment.
Es tracta d’un Pla que, entre d’altres, defineix un seguit d’àmbits amb interessos estratègics comuns situant
el municipi de Vilobí d’Onyar amb un únic àmbit propi, amb una superfície total de 32,84 Ha, el qual
forma part del què el PTPCG delimita com a àmbit del sistema urbà de Girona.

Imatge parcial del Pla Territorial (PTPCG) en l’àmbit del municipi de Vilobí d’Onyar.
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Un cop determinat l’àmbit del Sistema Urbà de Vilobí, el propi PTPCG estableix una sèrie d’objectius amb
què garantir i orientar adequadament els processos de transformació territorial que li corresponen,
objectius que s’assenyalen seguidament:
1. Reforçament de la vertebració urbana del territori. Aquest objectiu s’estableix amb les següents
finalitats:
•
•
•
•

•
•
•

Evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de
desestructuració urbana o de segregació social.
Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats inadequadament
baixes o de models de ciutat difusa.
Racionalitzar la implantació de noves àrees residencials potencialment destinades a
habitatge secundari.
Regular les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els són barris o nuclis antics
amb perill de degradació del patrimoni arquitectònic o històric, però també certes
urbanitzacions, concebudes inicialment per a segona residència i que estan immerses en
procés de canvi cap a la residència principal.
Promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de
protecció oficial.
Facilitar criteris d’estructuració territorial que han d’orientar les polítiques sectorials dels diferents
Departaments de la Generalitat en la programació de les seves inversions.
Potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant que factor que ha
d’ajudar a reduir la mobilitat obligada i a donar vida als nous desenvolupaments urbans.

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova activitat
econòmica.
3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal.
4. Protegir el paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic.
5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques
relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció immobiliària. Aquest és un objectiu
que adquireix un major protagonisme a les comarques de l’Empordà.
6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front dels
processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la
competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la diversificació
de les fonts de renda i el desenvolupament endogen.
7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori.
8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben
interrelacionats amb els entorns naturals.
9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans.
10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general.
11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries de forma
que es doni prioritat a les solucions que estructurin territorialment els desenvolupament urbans.
12. Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.
Més enllà d’això, el PTPCG defineix l’àmbit territorial del sistema urbà de Girona, com a un sector que es
caracteritza per una orografia força planera on el 43 % del sòl té un pendent per sota del 10%, el 19 % té
un pendent entre el 10 i el 20%, el 14 % entre el 20 i el 30%, mentre que el 24 % restant presenta un
pendent. superior al 20%.
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En relació a la seva població i el seu creixement demogràfic el PTPCG assenyala com el creixement de
població d’aquest àmbit fou de més del 37% entre els anys 1991 i 2007, i ha assolit els 150.000 habitants;
aquesta quantitat representa el 87% de la comarca, pes lleugerament superior al de l’any 1991 que era
del 86%. A nivell del conjunt de l’àmbit del Pla territorial, el pes de l’àrea urbana de Girona ha
experimentat una lleugera disminució entre aquestes dues dates: del 22,18 al 21,85%. La taxa
d’envelliment –relació entre la població amb més de 65 anys i la menor de 15– és 83, la més baixa de tot
l’àmbit del Pla territorial.
Finalment, pel que fa als usos del sòl i el teixit econòmic, el PTPCG assenyala com l’agricultura ocupa un
0,8 % de la població (per sota del 2% de mitjana de l’àmbit del pla territorial, i també inferior a la mitjana
de l’1,4% del global català), com la industria dóna feina a un 11,6% de la població (amb un pes força
inferior al 17,9% de mitjana de l’àmbit del pla territorial i al 17,7% de la mitja catalana) i com el sector
serveis agrupa al 78,91% dels treballadors (en aquest cas superior al 66,8% de mitjana de l’àmbit del pla
territorial i el 70,7% del total de Catalunya).
Establertes, definides i recollides aquestes consideracions de base, el Pla Territorial ofereix un marc de
coherències per fer sostenible la transformació territorial mitjançant diversos processos i actuacions que
dirigiran i condicionaran aquestes transformacions. En aquest sentit intervé en 3 grans aspectes que per al
present anàlisi en són d’especial atenció:
1.- Sobre el sistema d’assentaments
Es consideren assentaments els àmbits classificats, indistintament amb el règim jurídic de sòl urbà o
urbanitzable pels planejaments urbanístics municipals vigents. Atenent la seva morfologia es
distingeixen dos tipus bàsics: els nuclis històrics i les seves extensions i les àrees especialitzades
(residencials, industrials, terciàries o d’equipaments). A més també es consideren altres implantacions
d’habitatges situades en sòl no urbanitzable.
En qualsevol cas el sistema d’assentaments és una categoria bàsica del planejament territorial sobre
la qual el Pla hi aplica les estratègies de creixement, desenvolupament qualitatiu, millora i compleció
i manteniment del caràcter rural que millor s’ajusten a la consecució dels objectius prèviament fixats
que són, resumidament, els següents:
•

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.

•

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.

•

Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.

•

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

•

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.

•

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.

•

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

En l’àmbit que ens ocupa, el terme municipal de Vilobí d’Onyar, el PTPCG hi reconeix:
•

dos sistemes d’assentament bàsic: el nucli de Vilobí i el nucli de Salitja.

•

tres àrees especialitzades d’ús residencial: Sant Dalmai, Cal Ferrer Pagès i Can Terrer.

•

I dues àrees especialitzades d’ús industrial / logístic: el CIM La Selva, i el polígon industrial de
Sant Dalmai.

A partir d’aquest reconeixement el Pla estableix les pautes per una evolució urbanística que respongui
adequadament als criteris del Programa de Planejament Territorial abans exposats, havent determinat
les següents estratègies:
•

una estratègia de creixement moderat per a l’assentament bàsic del nucli de Vilobí
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•

una estratègia de millora i compleció per al nucli de Salitja, que inclou una reducció o extinció
del SUD 6 “Ponent”.

•

una estratègia de simple reconeixement de les àrees especialitzades, sense establir-hi la
possibilitat d’ampliar-la ni l’obligació de reduir-la.

2.- Sobre el sistema d’infraestructures de mobilitat
En el marc del Pla territorial, els aspectes relacionats amb la mobilitat s’analitzen amb l’objectiu d’induir
a racionalitzar la demanda de mobilitat i a oferir criteris per al desenvolupament d’un model més
sostenible que potenciï una relació més equilibrada entre les diverses modalitats de desplaçament, o
sigui al respecte dels diferents sistemes de transport.
En l’àmbit del terme municipal de Vilobí d’Onyar, es preveuen dues grans infraestructures de mobilitat
supraterritorial que cal contemplar especialment: l’Eix ferroviari transversal, i l’estació de l’intercanviador
modal de la línia ferroviària d’alta velocitat AVE.
No hi ha, per tant, cap sistema d’infraestructures de mobilitat que estant contemplat i/o regulat en el
PTPCG calgui tenir en compte en el futur planejament urbanístic municipal de Vilobí d’Onyar.
3.- Sobre el sistema d’espais oberts
Comprèn aquest sistema tot el sòl classificat com a no urbanitzable d’acord amb el planejament
urbanístic municipal vigent en el moment de redacció del PTPCG.
A partir d’aquí, els espais oberts constitueixen un sistema on s’hi desenvolupen i hi conviuen funcions i
activitats diverses, de vegades contradictòries entre si, que cal contemplar amb una òptica
integradora. Són el resultat de l’evolució de la matriu biofísica del territori per l’acció continuada de
l’activitat humana, pel que s’hi expressa la diversitat paisatgística del país.
A tals efectes, el Pla estructura el sistema d’espais oberts en tres categories bàsiques segons el grau de
protecció que els atorga enfront a les transformacions a què es podria veure sotmès: el sòl de
protecció especial, el sòl de protecció territorial i el sòl de protecció preventiva.
En aquest sentit i en relació al terme municipal de Vilobí d’Onyar, el sòl de protecció especial es
concentra principalment a l’entorn dels cursos d’aigua del riu Onyar i del torrent de Bagastrà, i a
l’extrem nord del terme municipal, trobem l’espai PEIN del Volcà de la Crosa, compartit amb el
municipi veí d’Aiguaviva.
A l’entorn del nucli de Salitja i de l’ermita de Santa Margarita, s’hi concentra el sòl de protecció
territorial, i els sòls de protecció preventiva es situen a l’oest del terme municipal, a banda i banda de
la carretera GI-533, i una zona de dimensions més reduïdes, a l’est de l’aeroport.

Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG).
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat per el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques en data 29 de juliol de 2010 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5705 de data 1 de setembre de 2010, i núm. 5711 de data 9 de setembre de 2010, és un
planejament de rang immediatament superior que, com a tal, ens resulta d’obligat compliment.
Contra aquesta resolució del Conseller, l’ajuntament de Vilobí d’Onyar va presentar un requeriment, el qual
va sr estimat en part en data 12 de juliol de 2012, per el aleshores Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el
sentit d’incorporar el polígon d’actuació urbanística industrial situat a la carretera de Salitja, a la zona de la
urbanització de Cal Ferrer Pagès.

53

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT

Imatge parcial del PDUSUG en l’àmbit del municipi de Vilobí d’Onyar.

Els criteris i objectius del PDUSUG per al municipi de Vilobí d’Onyar són els següents:
1.- Sobre el sistema d’espais oberts


Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
El planejament territorial ha de tenir com a criteri bàsic que el desenvolupament econòmic i social
no ha de comportar una pèrdua de la diversitat del territori.



Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
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El sistema d’espais lliures, s’ha de planificar proactivament, se li ha d’assignar valor: no pot ser
considerat com a residual al procés d’urbanització sinó com a base del planejament; tampoc no
pot ser considerat com quelcom homogeni perquè no tot té el mateix valor ni compleix les
mateixes funcions territorials.


Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
Si bé en molts llocs calen ja accions concretes de recuperació de paisatges o de millora de les
seves condicions de percepció, el planejament urbanístic té una notable responsabilitat en
matèria paisatgística. Els plans, des de la visió que els permet el seu àmbit, han d’identificar les
unitats de paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, socials i
econòmiques que els fonamenten.



Moderar el consum del sòl.
El territori de Catalunya ha estat objecte d’un procés de consum de sòl creixent per la
urbanització, les infraestructures i les implantacions aïllades d’activitats que en algunes àrees.
Els plans han de fomentar la utilització eficient de les àrees urbanes, i en el seu cas, la renovació i
rehabilitació dels teixits urbans, de forma que la demanda de més espai per a l’habitatge i les
activitats econòmiques correspongui només a aquella part que no pugui tenir cabuda en les
àrees urbanes existents.

2.- Sobre el sistema d’assentaments
En termes generals:


Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
La cohesió social, basada en uns nivells d’equitat satisfactoris, és un dels tres pilars de la
sostenibilitat. Les diferències de renda acusades entre parts del territori i la segregació espaial clara
entre classes socials que pot derivar-se de la fragmentació de les trames urbanes o de la
degradació d’algunes de les seves parts són factors amb un inequívoc potencial
descohesionador.



Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
El territori de Catalunya està vertebrat per ciutats, pobles i veïnats que constitueixen un valuós
patrimoni urbanístic en el qual cal comptabilitzar les localitzacions, les formes construïdes i el
sediment cultural acumulat d’aquests nuclis.
Els plans han de reorientar les pautes de desenvolupament urbà del territori i propiciar el
reforçament dels sistemes d’assentaments històrics a més d’establir, en funció de les seves
circumstàncies, mesures per al seu creixement, reforma, renovació, o conservació.



Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
Els plans ha de contribuir a crear el marc per a polítiques d’actuacions d’habitatge importants en
termes quantitatius, situades a les poblacions principals i ben comunicades amb transport públic.
Aquestes actuacions haurien d’anar associades, en tot cas, a previsions d’espai per a les activitats
econòmiques per permetin la ubicació de llocs de treball en la proporció adequada.



Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de
polígons industrials i terciaris.
És constatable es molts llocs una tendència a la proliferació de polígons industrials de mitjana o
petita dimensió com a resultat d’un lògic desig dels municipis de comptar amb sòl on puguin
implantar-se activitats econòmiques que, per una banda, proporcionen llocs de treball i, per
l’altra, contribueixen a millorar els recursos econòmics municipals. Tanmateix, és prou clar que una
dinàmica generalitzada en aquest sentit, amb les pautes de localització relativament disperses és
molt negativa per a una ocupació racional de territori i per al paisatge.
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Els plans han de propiciar la convivència d’activitats econòmiques i habitatge, així com facilitar les
extensions necessàries de les trames urbanes per a la ubicació de noves activitats o per al trasllat
de les existents que no convisquin bé amb els altres usos. Això no obstant, han d’ésser restrictius en
la implantació de polígons industrials o parcs d’activitats formalment autònoms i separats de les
trames urbanes. Convindrà limitar aquestes implantacions a aquelles que tinguin un interès
territorial estratègic i suficient dimensió per justificar el seu desenvolupament com un teixit singular
o autònom amb servei de transport públic.


Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
Els plans hauran de tractar territorialment el fenomen de la implantació residencial de lleure. En
concret, hauran d’evitar l’ocupació de les àrees paisatgísticament valuoses i orientar la demanda
cap a la reutilització dels nuclis en procés de despoblament o facilitar, en el cas que el jardí privat
sigui l’element clau de la demanda, la construcció de segona residència en àrees d’extensió de
nuclis urbans situats en paratges on no es produeixin afectacions significatives del paisatge.



Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat.
Els plans han d’establir pautes clares per tal que els desenvolupaments urbanístics per extensió es
produeixin segons lògiques de continuïtat de les trames urbanes existents i tinguin unes densitats
que facilitin un aprofitament raonable del sòl que s’urbanitza, en tot cas, sense perjudici de la
necessària integració formal a les condicions topogràfiques i al paisatge.



El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori.
El planejament ha de tenir com a objectiu avançar cap a una estructura nodal del territori, en el
sentit que la vertebració urbana recaigui fonamentalment en les ciutats d’una certa importància.

Més concretament, pel què fa al terme municipal de Vilobí d’Onyar, el PDUSUG preveu el següent:


Per al nucli de Vilobí i Cal Ferrer Pagès, preveu:


Un canvi d’ús de la part del SAU VII “ L’Empalme” pendent de desenvolupar situada al
marge est de la carretera GI-533, per transformar-lo a ús residencial.



Nous creixements d’ús residencial en els terrenys que queden entre el nucli urbà i la llera
del riu Onyar, si bé, s’ha de preveure una franja paral·lela a la llera com a sistema d’espais
lliures.



Un nou creixement d’ús industrial per la banda oest de l’actual polígon industrial de
l’Empalme, preveient una franja d’espais lliures a tocar del riu Onyar.



El manteniment de la separació física entre el nucli de Vilobí i la urbanització de Cal Ferrer
Pagès.



Per al nucli de Salitja, preveu la desclassificació d’una part del SUD POLIGON 6 “Ponent”, i el
manteniment d’una franja paral·lela al límit ponent del sòl urbà consolidat com a àrea
d’expectativa i d’expansió urbana.



Per al nucli de Sant Dalmai, preveu el SAU II del planejament urbanístic vigent com a àrea
d’expectativa i d’expansió urbana, i proposa dues noves àrees d’expectativa i d’expansió urbana
en els terrenys que queden al nord-est de la rectoria, i els que queden entre la rectoria i la
carretera GI-533.



El PDUSUG preveu la urbanització de Can Terrer com una àrea urbana de sòl urbà, i no planteja
cap estratègia ni per aquesta urbanització, ni per el veïnat de Can Bells a l’altre costat de la
carretera GI-533, si bé segons l’apartat 3 de l’article 3.10 de les normes del PTPCG, “les àrees
d’habitatge en sòl no urbanitzable que d’acord amb la normativa vigent al municipi de Vilobí
d’Onyar es varen poder implantar legalment en una franja al nord de la carretera GI-533 podran
esser incorporades al règim del sòl urbà o urbanitzable si el POUM ho preveu expressament i
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mitjançant l’instrument urbanístic adient. La determinació de l’àmbit i de l’ordenació s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental i s’ha d’evitar l’efecte barrera al llarg de la carretera”.
3.- Sobre el sistema de mobilitat


La mobilitat és un dret i no una obligació.
Convindrà facilitar o almenys fer possible l’opció de no desplaçar-se gaire lluny per anar al treball
o a l’escola. Certament, mai no es pot assegurar que la residència estarà a prop del lloc de
treball, però la separació de les àrees d’habitatge de les d’activitat, o el desequilibri important a
les àrees urbanes entre llocs de treball localitzats i residents actius sí que ens assegura el
desplaçament obligat. Sens perjudici que en algunes àrees d’activitat no sigui aconsellable la
presència d’habitatges, en general els plans haurien d’afavorir els teixits mixtos on coexisteixin els
usos residencials amb les activitats econòmiques més intensives en llocs de treball. És bo que això
tingui lloc tant en els nous teixits d’extensió com en els que són conseqüència de remodelacions i
reformes interiors.



Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.
Els plans, mitjançant l’adopció d’un model nodal de certa potència, afavoriran la creació de línies
i infraestructures eficients de transport públic a les quals ha d’aportar directrius i reserves per al seu
traçat i construcció.

Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (PTPCG).
El Catàleg del paisatge, previst a la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, és el
document i/o instrument de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, els
seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolirlos.
Per a l’àmbit de Vilobí d’Onyar, aquest document es correspon amb el Catàleg del Paisatge de les
Comarques Gironines, el qual fou aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010 (publicat en el
DOGC 5776, del 16 de desembre de 2010). En un nivell general, els objectius principals que persegueix
aquest document són:
•

•
•
•
•

Inventariar els valors paisatgístics presents a la seva àrea d’aplicació, amb la finalitat d’enumerar
les activitats i els processos que hi incideixen de manera més notòria, delimitar les unitats de
paisatge i definir els objectius de qualitat paisatgística per a cadascuna d’aquestes unitats.
Servir de suport per a la planificació territorial i garantir la incorporació d’objectius paisatgístics als
plans territorials parcials, o, en el seu cas, als plans directors territorials.
Actuar de documents base per a campanyes de sensibilització ciutadana i d’educació escolar
sobre els valors del paisatge.
Ser útils en la definició d’estratègies sectorials, com ara polítiques agràries, de promoció turística
associada al paisatge o de desenvolupament rural.
Definir uns objectius de qualitat que serveixin de base per a l’elaboració de les directrius de
paisatge en el planejament territorial.

El Catàleg de Paisatge de les comarques gironines estableix, a semblança del PTPCG, uns àmbits
concrets que defineix com a unitat de paisatge. Això li permet establir de manera individualitzada els
objectius de qualitat paisatgística que cal assolir, identificar cartogràficament els elements més rellevants
de cada zona i les estratègies preferents per a la protecció, gestió i planificació d’aquest paisatge.
En el cas del municipi de Vilobí, la majoria de la superfície del terme s’inclou en la unitat paisatgística de
la Plana de la Selva, si bé la zona de l’aeroport està inclosa a la unitat paisatgística del Pla de Girona.
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Els trets distintius de la unitat de paisatge de la Plana de la Selva són:
•

Plana suaument ondulada estesa entre les muntanyes de les Gavarres, el massís de l’Ardenya i les
Guilleries, on hi predomina un paisatge agroforestal caracteritzat per conreus de cereals, farratges
i blat de moro, amb clapes de bosc d’alzines, suros i pins.

•

L’activitat volcànica ha deixat la seva emprempta en elements del paisatge singulars com l’edifici
volcànic de la Crosa de Sant Dalmai, els turons volcànics de Maçanet i les fonts termals de Caldes
de Malavella i Santa Coloma de Farners.

•

Existència d’àrees endorreiques que donen lloc a zones humides i inudables entre les quals
destaca l’àrea de l’estany de Sils.

•

Plantacions de plàtans i pollancres a les vores dels cursos d’aigua.

•

Expansió de les urbanitzacions en les serres i turons interiors.

•

Àrees industrials i de serveis vinculades a la presència de l’aeroport i del corredor d’infraestructures
de comunicació constituït per l’ AP-7, la N-II, l’Eix Transversal i la línia del TAV que creua
perpendicularment el territori de la Plana de la Selva.

Imatge parcial del full del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines i, més concretament,
de la Unitat Paisatgística de la Plana de la Selva.
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En consonància amb aquests elements distintius, els principals valors a preservar i/o promoure en el
paisatge de la Plana de la Selva són:
•

Els espais PEIN de la Crosa de Sant Dalmai, els turons volcànics de Maçanet, l’estany de Sils i el
conjunt del mosaic agroforestal que caracteritza el paisatge de la Plana de la Selva.

•

Els canvis estacionals de la vegetació de ribera i les fronteres entre àrees boscoses i camps de
conreu.

•

El paisatge agroforestal de la plana, articulat per masies i nuclis rurals.

•

Els valors productius del paisatge agroforestal i ramader.

•

Les rutes, senders i itineraris per resseguir a peu o amb bicicleta, com la Via Verda «Girona-Sant
Feliu de Guíxols».

Per a la consecució d’aquests objectius en l’àmbit de la Plana de la Selva i, més concretament, en allò
que fa referència al terme municipal de Vilobí, el Catàleg del Paisatge determina un seguit d’objectius en
qualitat paisatgística que caldrà traslladar directa o indirectament en el nou planejament urbanístic:
•

Uns vestigis d’activitat volcànica com l’edifici de la Crosa de Sant Dalmai, preservats i aprofitats
com a recurs didàctic i turístic.

•

Unes àrees endorreiques i altres zones inundables restaurades i potenciades en la seva diversitat
ecològica.

•

Uns paisatges de vegetació associada als cursos fluvials valoritzats i preservats com a connectors i
sistemes de síntesi de l’estructura del territori.

•

Uns assentaments urbans ordenats i que no comprometin els valors del paisatge dels espais
circumdants i amb uns sistemes d’urbanitzacions residencials compactes i integrats en el medi.

•

Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària i línies elèctriques) integrades en el paisatge i
que millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat
ecològica i social.

•

Uns parcs fotovoltaics, ben planificats i inserits en el paisatge en relació amb els seus elements
configuradors.

•

Un sistema de masies i una trama viària capil·lar d’arrel històrica ben conservats i potenciats com
a elements articuladors del paisatge mosaic de la Plana de la Selva.

•

Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de la Selva.

A partir d’aquí el propi Catàleg determina una sèrie de criteris i accions que caldrà tenir molt en compte
alhora de redactar el nou planejament, essent per tant un objectiu afegit del mateix la voluntat d’incloure
el sentit principal dels criteris i pautes d’acció assenyalades a continuació:
1.- Dirigits prioritàriament a la protecció d’elements i valors d’interès ...
•

Garantir la preservació del volcà de la Crosa de Sant Dalmai pel seu elevat interès geològic i
natural, i com a element singular del paisatge de la Plana de la Selva.

•

Impulsar que el POUM apliqui mesures de protecció del sòl als espais d’interès natural i connector
de la capçalera de l’Onyar, els plans al·luvials del riu Onyar i del torrent de Bagastrà.
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2.- Dirigits prioritàriament a la gestió del medi natural ...
•

El caràcter horitzontal del relleu a la unitat ha configurat zones mal drenades o endorreiques, amb
el consegüent desenvolupament d’hàbitats associats. Cal preservar i promoure els valors
ecològics associats a les àrees inundables i amb ambients higròfils.

•

Cal promoure i fomentar l’agricultura a la Plana de la Selva, per tal de reduir el risc
d’homogeneïtzació del mosaic, i l’abandonament gradual dels cultius.

•

L’activitat volcànica ha definit un paisatge ple de turons, àrees de termalisme, i altres elements
d’origen volcànic com la Crosa de Sant Dalmai, considerat un dels principals exemples de
l’activitat eruptiva a Catalunya. Cal gestionar i tractar paisatgísticament els elements associats al
vulcanisme i la seva vinculació i contacte amb la resta d’elements que l’envolten.

•

El territori agrícola de la plana històricament ha estat articulat per masies i altres edificacions
patrimonials que han definit el funcionament productiu de la unitat. Ermites com la de Santa
Margarita situada al bosc, o la de la Mare de Déu de les Fonts vinculada al volcà de la Crosa,
narren una estreta vinculació amb el territori i la definició de les seves particularitats. Cal conservarlos i promoure l’oferta turística i l’enriquiment dels itineraris existents. Alhora cal estudiar la
reconversió d’usos pels edificis patrimonials que puguin estar integrats dintre la xarxa d’espais
educatius i/o turístics de la unitat.

•

Millorar els perímetres de les urbanitzacions, amb dues finalitats: estètica i de protecció davant els
incendis forestals. Amb uns límits definits i identificables, i zones d’integració amb l’entorn natural
ordenades i dissenyades per fer front als incendis forestals.

•

Garantir la bona integració paisatgística dels parcs solars existents

3.- Dirigits prioritàriament a la ordenació del territori ...
•

Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de
les perifèries evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de
preservar-ne la seva qualitat.

•

Promoure una configuració compacta i ajustada a la tipologia tradicional del nucli de Sant
Dalmai i evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge.

•

Cal evitar el foment de les carreteres-aparador i l’obstaculització de les visuals a banda i banda
de les vies principals.

•

Evitar al màxim la fragmentació física, visual i social en el paisatge de les infraestructures lineals al
corredor interior (AP-7, A-2, N-II, TAV) i al de l’eix transversal (C-25), de manera que el seu
creixement eviti la generació d’espais no aptes per als usos actuals.

•

Cal conservar i restaurar els àmbits amb vegetació de ribera que estiguin degradats.

•

Considerar els valors del paisatge de la Plana de la Selva en el disseny dels parcs fotovoltaics, de
manera que es mantingui el mosaic territorial existent.

•

Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles, on la
percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent.

2.3.2. Planejament vigent.
Breu descripció del planejament urbanístic municipal vigent.
El planejament urbanístic vigent al municipi de Vilobí d’Onyar es correspon amb les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic (NNSS) que foren aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona el 1 d’abril de 1987.
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Posteriorment s’han dut a terme diferents modificacions puntuals d’aquest document essent destacable
l’aprovació d’un Text refós de la modificació puntual al nucli de Salitja per acord de la CTUG de 26 de
febrer de 1997 i publicada al DOGC el 29 d’abril de 1997, document que consistia en modificar aspectes
de les NNSS al nucli de Salitja, però que a més a més, unificava en un sol text tota la normativa urbanística
referida al planejament general del municipi i vigent en aquell moment.
Aquest planejament urbanístic vigent classifica el territori del terme municipal de Vilobí en tres classes de
sòl:
•

El sòl urbà, en què s’hi distingeixen els tipus següents:
- sòl urbà consolidat
-

sòl urbà no consolidat (PAU, UA i PMU)

•

El sòl apte per urbanitzar (delimitat)

•

El sòl no urbanitzable, on s’estableixen els tipus següents:
- sòl sense protecció específica.
-

sòl amb protecció específica

Actualment, i tenint en compte el desenvolupament del sòl urbà no consolidat i del sòl urbanitzable que
s’ha dut a terme fins a dia d’avui, les superfícies de cadascun dels tipus de sòl vigents a l’actualitat es
resumeixen en el quadre següent:

Sòl urbà consolidat (SUC)
Vilobí (inclòs l’Empalme)
Cal Ferrer Pagès
Salitja
Sant Dalmai
Can Terrer
CIM La Selva
Sòl urbà no consolidat (SUNC)
PAU Camp de la rectoria 1 i 2
PAU Enllaç sud
UA4 Salitja
UA3 Salitja
UA2 Salitja
PMU de la Crosa
PAU Fruitex
Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
SAU 1
SAU 2
SUD 6
SAU 7
Sòl no urbanitzable
Terme municipal:

1.095.501m²
332.841 m²
108.922 m²
72.672 m²
151.821 m²
336.922 m²
92.323 m²
58.017 m²
5.584 m²
4.209 m²
6.641 m²
8.244 m²
1.215 m²
6.056 m²
26.068 m²
108.099 m²
10.326 m²
17.637 m²
35.726 m²
44.410 m²
30.239.523 m²
32.596.641 m²
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Recull de les ordenances reguladores incloses en el Pla vigent.
En consonància amb aquesta classificació les normes vigents, i llurs modificacions i planejament derivat,
defineixen un seguit de qualificacions aplicables a sectors específics prèviament determinats, incloent a
continuació la transcripció resumida dels articles principals que regulen cadascuna d’aquests zones.
SÒL URBÀ.
Les NNSS vigents i llurs modificacions i planejament derivat, estableixen per al sòl urbà tres tipologies
principals d’ordenació: edificació en mançana tancada o oberta (claus 1, 2, 2- UA1, 2a-UA2, 2-A, 2-A
parquing soterrani, 2-B, 7, i 7P), edificació aïllada (claus 3, 3-UA1, 3a-UA2, 3b-UA2, 3B, 3C, 3D, XUA, EA, ER,
6a, 6b, i ciutat jardí SAU II) , edificació volumètrica específica (clau 4, RP, i 8), a les quals s’ha d’afegir altres
claus: verd privat (VP), ús industrial (5, 5 M, i 5G), serveis aeroportuaris-logístics (A2), i logística (A3).
Zonificacions en sòl urbà:
Ordenació en mançana tancada o oberta:
Clau 1 MANÇANA TANCADA
Compartició tradicional de terra en nuclis rurals donant lloc a la casa amb alineació a vial ... Part posterior configurant
mançanes tancades amb cases enganxades entre mitgeres i un pati interior de mançana
Fondària màx. edificable:

Nombre màxim de plantes:
Alçada reguladora:
Façana mínima:
Usos:

en PB màxim 16 m si l'ús és de garatge o aparcament i 12 m si l'ús és habitatge i/o
altres usos permesos, limitant la seva llargària a com a màxim la del llarg de façana.
en P1 les assenyalades en els plànols quedant compreses entre 12 i 16 m.
PB+2
9'5 m
6'5 m. En parcel.les pre-existents de façana inferior a 6'5 m es permet un sòl
habitatge per parcel.la.
Habitatge. Unifamiliar i plurifamiliar
Residencial
Comercial. S'admeten edificis exclusivament comercials sense limitació.
i a PB dels habitatges: plurifamiliars fins a una superfície màx de 600 m2 i unifamiliars
locals fins a 250 m2.
Recreatiu
Religiós i cultural
Oficines
Industrial. Categoria segona en situació 2a, 2b i 2c. Permetent-se en particular tallers
de menys de 9 treballadors.

Clau 2 MANÇANA OBERTA
Cases enganxades entre mitgeres donant front segons alineació a vial i amb pati posterior, confrontant mançanes
obertes.
Fondària màx. edificable:

Nombre màxim de plantes:
Alçada reguladora:

Façana mínima:
Espai lliure posterior:

Profunditat edificable:

PB màx 16 m per ús de garatge o aparcament i una banda de 6 m d'ample,
adossada a la partió del fons del pati posterior, limitant la seva llargària a com a
màxim la del llarg de la façana, mantenint el màx de 12 m si l'ús d'aquesta planta és
d'habitatge i/o els altres usos permesos.
A plantes pisos, alineacions i fondàries edificables grafiades als plànols.
PB+2
9'5 m
Alçada mín PB: 3'5 m
Alçada mín plantes pis: 2'8 m ( inclòs forjat i paviments)
6'5 m. En parcel.les pre-existents de façana inferior a 6'5 m es permet un sòl
habitatge per parcel.la.
L'edificació a l'interior del pati posterior es permetrà en PB adossada a la partió del
fons amb una ocupació màx del 10 % pati, com a usos auxiliars (com ara garatge,
mai per habitatge)
l'assanyalada en els plànols
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Usos:

Habitatge. Unifamiliar i plurifamiliar
Residencial
Comercial. S'admeten edificis exclusivament comercials sense limitació.
i a PB dels habitatges: plurifamiliars fins a una superfície màx de 600 m2 i unifamiliars
locals fins a 250 m2.
Recreatiu
Religiós ci cultural
Oficines
Industrial. Categoria segona en situació 2a, 2b i 2c. Permetent-se en particular tallers
de menys de 9 treballadors.

Clau 2-UA-1 MANÇANA OBERTA
Habitatges unifamiliars entre mitgeres amb alineació a vial MP UA1 (C. Pere Antoni, C. Maragall i C. St. Narcís)
Condicions d'edificabilitat:
Ocupació neta màx.:
Fondària màx. edificable:
Edificacions auxiliars:
Nombre màxim de plantes:
Alçada reguladora:
Façana mínima:
Agrupació màx :
Separacions a partions:
Usos:

Edificabilitat neta de 1'2 m2/m2
60%
12 m
Prohibides a l'espai lliure de les parcel.les
PB+1
8'5 m
6'5 m ( oscil.lació màx de 10% depenent regularització parcel.lació)
6 habitatges
segons plànol MP UA-1 (publicat 11-04-95)
Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Clau 2a-UA-2 MANÇANA OBERTA
Habitatges unifamiliars entre filera amb aliniació a vial (Zona nord del tram central del Pg de la Crosa)
Condicions d'edificabilitat:
Parcel.la mínima:
Ocupació neta màx.:
Fondària màx. edificable:
Edificacions auxiliars:
Nombre màxim de plantes:
Alçada reguladora:
Façana mínima:
Separacions a partions i
ordenament volums:

Edificabilitat neta de 1'5 m2/m2
140 m2 ( amb una oscil.lació màx de 5% depenent regularització parcel.lació)
50%
12 m
Prohibides a l'espai lliure de les parcel.les
PB+2
9'5 m
6m
segons plànol MP UA-2 (publicat 15-12-00)

Usos:

Habitatge unifamiliar en filera

Clau 2-A MANÇANA OBERTA - Aliniació de vial a PB +2
SALITJA

Cases enganxades entre mitgeres donant front segons alineació a vial i amb pati posterior, conformant mançanes
obertes o tancades, segons plànols normatius Salitja 03 i 04, sota l'epígraf "2-a"
Aprofitament:

Aliniacions:
Fondària màx. edificable:
Nombre màxim de plantes:
Alçada reguladora:
Façana mínima:
Coberta:
Mitgeres

PB a l'interior d'illa fins al 30 % (parcel.la per parcel.la) d'ocupació del sòl lliure restant
(exclòs ús d'habitatge)
Alçària de la PB interior d'illa no superior a la corresponent a l'edifici principal
indicades en els plànols 03 i 04
indicades en els plànols 03 i 04
PB+2
9'1 m. El sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge de segona planta
6'5 m. En parcel.les pre-existents de façana inferior a 6'5 m es permet un sòl
habitatge per parcel.la.
inclinada amb carener central amb vessants equivalents, pendent màx 28%
Es prohibeixen les mitgeres vistes. Tractades com a façana o revestides com a tal.
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Usos:

Clau 2-A parquing soterrani
SALITJA

Habitatge. Unifamiliar i plurifamiliar
Activitat residencial
Comercial. Sempre que la PB assoleixi al menys 2'8 m)
Oficines
Els usos recreatiu, cultural i religiós si l'aforament i l'aïllament resulta compatible amb
l'edifici existent.
Industrial. Categoria segona en situació 2a, 2b i 2c. Depenent a l'adaptabilitat real a
les normes vigents per a les respectives activitats classificades.

MANÇANA OBERTA - Aliniació de vial a PB+2, pàrquing soterrani

(*) Igual a la 2-A però condicionat per l'aparcament
Aprofitament:

Condició indispensable per l'aprofitament de PB+2PP la constitució i construcció
d'aparcament soterrani, amb una capacitat per a un mínim de 1 plaça
d'aparcament per a cada 50 m2 construïts.

Clau 2-B MANÇANA OBERTA - Aliniació de vial a PB +1
SALITJA

Cases enganxades entre mitgeres donant front segons alineació a vial i amb pati posterior, conformant mançanes
obertes o tancades, segons plànols normatius Salitja 03 i 04, sota l'epígraf "2-b"
Aprofitament:

Aliniacions:
Fondària màx. edificable:
Nombre màxim de plantes:
Alçada reguladora:
Façana mínima:
Coberta:
Mitgeres
Usos:

PB a l'interior d'illa fins al 30 % (parcel.la per parcel.la) d'ocupació del sòl lliure restant
(exclòs ús d'habitatge)
Alçària de la PB interior d'illa no superior a la corresponent a l'edifici principal
indicades en els plànols 03 i 04
indicades en els plànols 03 i 04
PB+1
6'3 m. El sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge de segona planta
6'5 m. En parcel.les pre-existents de façana inferior a 6'5 m es permet un sòl
habitatge per parcel.la.
Pot ser plana o inclinada. Inclinada: amb carener central amb vessants equivalents,
pendent màx 28%.
Es prohibeixen les mitgeres vistes. Tractades com a façana o revestides com a tal.
Habitatge. Unifamiliar i plurifamiliar
Activitat residencial
Comercial. Sempre que la PB assoleixi al menys 2'8 m)
Oficines
Els usos recreatiu, cultural i religiós si l'aforament i l'aïllament resulta compatible amb
l'edifici existent.
Industrial. Categoria segona en situació 2a, 2b i 2c. Depenent a l'adaptabilitat real a
les normes vigents per a les respectives activitats classificades.

7 CASES EN FILERA
SALITJA

Edificació aïllada, en habitatges plurifamiliars, com a conseqüència d'unifamiliars verticals, en forma de ciutat jardí.
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Núm. màx. habitages:

Aliniacions, fondàries i alçdes indicades en els plànols normatius
600 m2
resulta d'aplicar a la parcel.la mínima ( o la que assenyalessin els plànols normatius) una
façana de 5 m per habitatge

Façana mínima:
Ocupació màxima:

5 m per habitatge
Aliniacions i fondàries indicades en els plànols normatius i en el seu defecte un màx. de
40% de la parcel.la neta.

Alçada reguladora:

6 m PB+1 ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
9 m PB+2 ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
Nombre màxim de plantes: PB+1 o PB+2 ( marcat els plànols normatius)
Coberta:
En PB+1 plana o inclinada.
En PB+2 inclinada
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Inclinada: pendent màx 28%, amb carener central amb quatre vessants que assegurin
l'alçada reguladora dels trasters també.
Separació a partions:
Edificació auxiliar:
Garatges soterranis:
Usos:

Les indicades en els plànols normatius i, al seu defecte, de 3 m de qualsevol partió.No es
permet cap edificació tancada, ni fixa ni desmuntable, fora de la principal. (extret
modificacions 2004)
No es permet cap edificació tancada, ni fixa ni desmuntable, fora de la principal.
S'hi permet, sempre ocupant la totalitat del subsol de l'edificació minima.
Habitatge plurifamiliar d'habitatges en filera.

7P CASES EN FILERA - Amb obligació d'aparcament
SALITJA

Edificació aïllada, en habitatges plurifamiliars, com a conseqüència d'unifamiliars verticals, amb aparcament soterrani
en forma de cituat jardí.
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Núm. màx. habitages:

Aliniacions, fondàries i alçades indicades en els plànols normatius
600 m2
resulta d'aplicar a la parcel.la mínima ( o la que assenyalessin els plànols normatius) una
façana de 5 m per habitatge

Façana mínima:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:

5 m per habitatge
Aliniacions i fondàries indicades en els plànols normatius
6 m PB+1 ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
9 m PB+2 ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
Nombre màxim de plantes: PB+1 (si no s'hi realitza aparcament soterrani)
PB+2 (si es realitza aparcament soterrani)
Coberta:
En PB+1 plana o inclinada.
En PB+2 inclinada
Inclinada: pendent màx 28%, amb carener central amb quatre vessants que assegurin
l'alçada reguladora dels trasters també.
Separació a partions:

Les indicades en els plànols normatius i en el cas d'estudi de detall, les assenyalades per
a la qualificació 3b.

Edificació auxiliar:
Garatges soterranis:
Usos:

No es permet cap edificació tancada, ni fixa ni desmuntable, fora de la principal.
obligatoris, ocupant la totalitat del subsòl de l'edificació mínima
Habitatge plurifamiliar com a conseqüència d'habitatges unifamiliars

Ordenació en edificació aïllada:
Clau 3 CASES AÏLLADES
Habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí.
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Separacions mín de partions:

0'6 m2/m2
400 m2
14 m
30%

Façana: 4 m (excepte clau 3a que és obligatori adossar a l'alineació oficial de façana (vol
dir a vial?))
Lateral: 3 m
Fons: 6 m
Edificació auxiliar:
Obligatori adossat a l'edifici principal
Ocupació màx.: 4% de la superfície de la parcel.la, sense esgotar la intensitat neta d'edificació
establerta
Alçada màx.: 3'3 m.
Usos:
Habitatge unifamiliar
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Clau 3-UA-1 CASES AÏLLADES.
Habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí. C. Maragall i St. Narcís MP UA1 (publicat 11-04-95) per habitatges aïllats
i/o aparellats, separats de partions.
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Separacions mín de partions:

Edificació auxiliar:
Usos:

0'6 m2/m2
400 m2 (amb una oscil.lació màx del 10% depenent regularització parcel.lació)
14 m
35%
7m
PB+1

Façana: 4 m
Lateral: 3 m ( excepte aparellades)
Fons: 6 m
Prohibides a l'espai lliure de les parcel.les
Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat

Clau 3a-UA-2 CASES AÏLLADES.
Habitatges unifamiliars aïllats en forma de ciutat jardí. Zona nord del C. de la Crosa (UA-2) MP (publicat 15-12-00).
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Separacions mín de partions:

0'6 m2/m2 (incloses les edificacions auxiliars)
450 m2 (amb una oscil.lació màx del 5% depenent regularització parcel.lació)
17 m
segons plànol MP 15-12-00 de la UA2
9'5 m
PB+2

a vials segons plànol d'ordenament aprovat MP UA2 15-12-00
a veïns 4m
Edificació auxiliar:
Adossades a l'edifici principal i respectaran la separació a veïns
Alçada màx.: 3 m
Núm. màx plantes: PB
Usos:
Habitatge unifamiliar aïllat

Clau 3b-UA-2 CASES AÏLLADES.
Habitatges unifamiliars aparellades. Zona nord del C. de la Crosa (UA-2) MP (publicat 15-12-00).
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Ordenament:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Separacions mín de partions:

Edificació auxiliar:
Usos:

0'9 m2/m2
480 m2 (amb una oscil.lació màx del 5% depenent regularització parcel.lació)
20 m
30%
segons plànol d'ordenament aprovat MP UA2 15-12-00
9'5 m
PB+2

a vials segons plànol d'ordenament aprovat MP UA2 15-12-00
a veïns 4m excepte els adossats
Prohibides a l'espai lliure de les parcel.les
Habitatge unifamiliar aparellats ( 2 habitatges per parcel.la)

Clau 3B CASES AÏLLADES PER A HABITATGES BI-FAMILIARS
SALITJA

Edificació aïllada bi-familiar o unifamiliar en forma de ciutat jardí. (Plànols normatius Salitja 03 i 04)
Edificabilitat neta:

0'6 m2/m2
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Parcel.la mínima:
Núm. habitages:

600 m2
L'aprofitament pot organitzar-se en 2 habitatges separats, sempre aparellats, o en un
únic habitatge aïllat.

Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Coberta:

35%
6 m ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
PB+1
Pot ser plana o inclinada. Inclinada: amb carener central amb vessants equivalents,
pendent màx 28%.

Separacions mín de partions:

Edificació auxiliar:

a vials indicada als plànols, en defecte 4 m respecte l'aliniació a carrer
a veïns 3 m excepte els adossats
a fons: 6 m
No es permet cap edificació tancada, ni fixa ni desmuntable, fòra de la princiapl.
Les pergol.les, coberts per eines, barbacoes i altres serveis no ocuparan una
superficie superior al 5% de la parcel.la.

Usos:

Habitatge i garatge associat a l'habitatge

Clau 3C CASES AÏLLADES
SALITJA

Habitatges unifamiliars en forma de ciutat jardí. (Plànols normatius Salitja 03 i 04)
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Núm. màx. habitages:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Coberta:

0'6 m2/m2
400 m2
1
30%
6 m ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
PB+1
Pot ser plana o inclinada. Inclinada: amb carener central amb vessants equivalents,
pendent màx 28%.

Separacions mín de partions:
a vials indicada als plànols, en defecte 4 m respecte l'aliniació a carrer
a veïns 3 m excepte els adossats
a fons: 6 m
Resulta possible comptant amb dues parcel.les de 400 m2 , plantejar dos habitatges
aparellats. Les separacions mínimes a artió de les tres cares no aparellades seguiran
allò ja estipulat.
Edificació auxiliar:

No es permet cap edificació tancada, ni fixa ni desmuntable, fora de la princiapl.
Les pèrgoles, coberts per eines, barbacoes i altres serveis no ocuparan una superfície
superior al 10% de la parcel.la.

Usos:

Habitatge aïllat o aparellat i garatge associat a l'habitatge

Clau 3D CASES AÏLLADES PER HABITATGES BI-FAMILIARS
SALITJA

Edificació aïllada bi-familiar o unifamiliar en forma de ciutat jardí. (Plànols normatius Salitja 03 i 04)
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Núm. màx. habitages:

0'6 m2/m2
800 m2
2. L'aprofitament es pot organitzar en 2 habitatges separats, sempre aparellats o en 1
únic habitatge aïllat.

Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Coberta:

35%
6 m ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
PB+1
Pot ser plana o inclinada. Inclinada: amb carener central amb vessants equivalents,
pendent màx 28%.

Separacions mín de partions:
a vials indicada als plànols, en defecte 4 m respecte l'aliniació a carrer
a veïns 3 m excepte els adossats
a fons: 6 m
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Edificació auxiliar:

No es permet cap edificació tancada, ni fixa ni desmuntable, fora de la principal.
Les pèrgoles, coberts per eines, barbacoes i altres serveis no ocuparan una superfície
superior al 10% de la parcel.la.

Usos:

Habitatge aïllat o aparellat i garatge associat a l'habitatge

Clau XUA CASES AÏLLADES
CAN TERRER

Habitatges unifamiliars aïllats
Edificabilitat edif. principal:
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Reculades:
a façana:
laterals:
fons:
Aparcament:
Usos:
Edificacions secundaries:
Edificabilitat :
Usos:

0,6 m2/m2
800 m2
16 m
7m
PB+1
4m
4m
4m
obligatori 1 plaça / habitatge
Habitatge unifamiliar aïllat
Adossades a l'edificació principal ( amb excepcions)
0,2 m2/m2
porteria, garatge particular, locals per a garudar o dipòsit de materials de jardineria,
vesturaris, estables, bugaderies, rebost i altres per l'estil.

Alçada màxima.: 3,3 m

Clau EA UNIFAMILIAR AÏLLAT
CAL FERER PAGÈS

Habitatges unifamiliars aïllats
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Edificabilitat principal:
Ocupació màxima:
Reculades:

600 m2 (amb una oscil.lació màx del +-10% depenent regularització parcel.lació)
20 m
0'4 m2/m2
30%

a façana: 5 m
a veïns: 3 m
Alçada reguladora:
7m
Nombre màxim de plantes:
PB+1
Edificacions annexes:
Edificabilitat: 0'2 m2/m2
Alçada reguladora: 3 m
Núm. plantes: PB
Usos:
Habitatge aïllat
Residencial
Cultural
Serveis
Assistencial
Comercial
Magatzem
Administratiu
Garatges
Esportiu
(*) Els Usos diferents de l'habitatge s'entenen en règim d'explotació familiar
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Clau ER EDIFICACIÓ RURAL
CAL FERRER PAGÈS

Area de domini privat destinada a la conservació del mas existent.
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Edificabilitat principal:
Ocupació màxima:
Reculades:

La existent
la existent
0'4 m2/m2
20%

a façana: 6 m
a veïns: 3m
Alçada reguladora:
8'5 m
Nombre màxim de plantes:
PB+2
Edificacions annexes:
Edificabilitat: 0'2 m2/m2
Alçada reguladora: 3 m
Núm. plantes: PB
Usos:
Habitatge
Residencial
Socio-cultural
Serveis
Hoteler
Restauració

Clau 6a CIUTAT JARDÍ
ST. DALMAI

Habitatges unifamiliars aïllats o aparellats
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Núm. màx. habitages:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Separació a partions:
Aparcament
Usos:

0,67 m²s/m²s amb un màxim de 300 m² de sostre
450 m²
1 habitatge / parcel·la
15 m
30%
7m
PB+1
3 m a vial i a veïns
1 plaça / habitatge
Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat

Clau 6b CIUTAT JARDÍ
ST. DALMAI

Habitatges unifamiliars aïllats o aparellats
Edificabilitat neta:
Parcel.la mínima:
Núm. màx. habitages:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Separació a partions:
Aparcament
Usos:

0,50 m²s/m²s
450 m²
1 habitatge / parcel·la
15 m
50%
7m
PB+1
3 m a vial i a veïns
1 plaça / habitatge
Habitatge unifamiliar aïllat o aparellat

CIUTAT JARDÍ SAU II
ST. DALMAI

Habitatges unifamiliars ( prohibits els plurifamiliars)
Edificabilitat màxima:
Parcel.la mínima:

0,4m2/m2 ( o sigui 400 m2 d'edificació)
1000 m2
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Núm. màx. habitages:
Sup. mín d'habitatge:
Façana mínima:
Ocupació màxima:
Alçada reguladora:
Nombre màxim de plantes:
Separació a partions:
a carrer:
a veins:
Edificació auxiliar:
Ocupació màxima:
Núm. màxim de plantes:
Alçada reguladora:
Garatges:
Usos:

1 per parcel.la
100 m2
30 m
25% de la parcel.la
6,5 m
PB+1
5m podent-ser reduir a 4 m ( veure texte)
4m
5% gratges, hivernacles ...
PB
màxim3,5 m
mínim de 25 m2, mínim dues places de parquing
Habitatge
Equipament esportiu privat o públic

Edificació volumètrica específica:
Clau 4 BLOCS
Volumetria específica
Edificabilitat:
Usos:

segons plànols
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
Residencial
Comercial
Recreatiu
Religiós i cultural
Oficines
Industrial. Només 1a i 2a categoria

Clau RP BLOCS RESIDENCIAL DE PROTECCIÓ
CAN TERRER

Volumetria específica
Edificabilitat:

Usos:

volum existent, admetent-se ampliacions del 20% amb un màxim de 1.085 m².
A part d’aquesta superfície únicament podrà admetre’s construccions amb una
ocupació màxima del 5% de la totalitat de la superfície neta i una edificabilitat
màxima de 0,1 m²/m² i una alçada màxima de 3,3 m.
Ús preferencial: Residencial
Usos admesos: Hoteler i restauració.

Clau 8 VOLUM EXISTENT - Amb conservació d'edificis existents
SALITJA

Edificacions de tipus tradicionals, amb característiques arquitectòniques i tipològiques i ambientals corresponents a
l'àrea fundacional del nucli
Edificabilitat:

Segons s'assenyala als plànols salitja 03 i 04 i correspon a alçades i ocupacions
existents a Octubre 2000. L'aprofitament de la finca es materialitza amb la
rehabilitació de les construccions existents.

Aprofitament:

Segons s'assenyala als plànols salitja 03 i 04 i correspon a alçades i ocupacions
existents a Octubre 2000. L'aprofitament de la finca es materialitza amb la
rehabilitació de les construccions existents.

Minima unitat de parcel.lació i
llicència:

Aquella que, segons plànols d'estat actual d'un conjunt, permetés no desfigurar ni
funcionalment ni estèticament la construcció original.

Façana mínima:

Aquella que, segons plànols d'estat actual d'un conjunt, permetés no desfigurar ni
funcionalment ni estèticament la construcció original. Que permeti complir amb les
Normes d'Habitabilitat,i en el seu defecte, 5 m.
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Ocupació màxima:
Alçada reguladora:

Coberta:
Usos:

Aliniacions i fondàries indicades en els plànols normatius
Les existents, a regularitzar en els casos de creixements afegits de poca entitat o
qualitat a l'edificació original. En el seu defecte, o dubte:
9'5 m en PB+2 ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
7 m en PB+1 ( el sotacoberta és aprofitable en continuïtat amb l'habitatge)
Inclinada: pendent màx 28%, amb carener de vessants equivalents i coherents amb
la geometria original de la finca, evitant remuntes dissonants.
Habitatge plurifamiliar
Residencial
Comercial ( si compleix mides necessàries a l'activitat)
Oficines,
Recreatiu, cultural i religiós (amb aforament i l'aïllament compatibles amb
requeriments activitat)
Turístic

Altres:
VP VERD PRIVAT
Sòls urbans de titularitat i usos privats no susceptibles d'edificar, però acullen activitats associades a l'edificació amb la
voluntat de mantenir-hi la tradició semi-rural.
Aprofitament:
Edificacions auxiliars
Ocupació:
Alçada reguladora:
Usos:

Cap aprofitament edificactori
Es permeten instal.lacions auxiliars
Qualsevol instal.lació auxiliar serà desmuntable i no superarà el 15 % del sòl lliure
d'edificació.
3 m màxim
Complementaris a l'habitatge
Terciari turístic
Aparcament
Conreabilitat: horta amb adobs compatibles amb l'habitatge ( no fètids)
Animals de Cort ( només admissible amb l'acord de veïns circumdants)

5 INDUSTRIAL
Indústries i magatzems
Ordenació:

Aliniació a vial o edificació aïllada destinat un 15% de la parcel.la a sòl lliure per patis
i maniobres.
1'60 m2/m2
600 m2
10 m
40 m

Edificabilitat:
Parcel.la mínima:
Façana mínima:
Profunditat mín parcel.la:
Volum màxim:
Construccions filera: hauran de deixar a la part posterior un pati per maniobres d'un 15% sup. parcel.la.
Construccions aïllades: ocupació màx. del 70% deixant l'espai lliure a la façana principal i separacions als
llindars laterals igual o superior a la meitat de l'altura amb un mínim de 3m.
Usos:

Industrial. 1a, 2a, 3a i 4a categoria
5a categoria en situació 5b
Comercial a l'engròs i parc de vehicles i maquinària
Habitatge pel personal vigilància, conservació o guarda de l'establiment
Comercial
Oficines
Sanitari
Religiós i culutral
Recreatiu
Esportiu
Estacionament i garatge-aparcament
(*) Ind. superiors a 2a categoria: no tolerades a menys de 14 m d'altres edificis d'ús
religiós, cultural, d'espectacle públci i sanitari.
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5M INDUSTRIAL - Tipus mitjana
Edificació aïllada o en filera
Ocupació:
Parcel.la mínima:
Edificabilitat:
Alçada màxima:
Façana mínima:
Densitats:
Separacions:

Usos:

75%
600 m2 (+10%)
1 m2/m2
8m
15 m (+10%)
1e/parcel
a vial: 6 m
a limits 6 m ( excepte a parcel.la veïna en edificis en agruapció de parcel.les)
industrial
magatzematge
esportiu
administratiu
serveis
comercial al detall
serveis de manteniment i reparació dels productes comercialitzats

5G INDUSTRIAL - Tipus gran
Edificació aïllada o en filera
Ocupació:
Parcel.la mínima:
Edificabilitat:
Alçada màxima:
Façana mínima:
Densitats:
Separacions:

Usos:

75%
3.000 m2 (+10%)
1 m2/m2
10 m
45 m (+10%)
1e/1000
a vial: 6 m
a limits 6 m ( excepte a parcel.la veïna en edificis en agruapció de parcel.les)
industrial
magatzematge
esportiu
administratiu
serveis
comercial al detall
serveis de manteniment i reparació dels productes comercialitzats

5Z INDUSTRIAL (PAU Fruitex)
Edificació aïllada
Ocupació:
Parcel.la mínima:
Edificabilitat:
Alçada màxima:
Densitats:
Separacions:

Usos:

50%
Parcel·la única
0,6 m2/m2
9m
1 establiment
a vial: 25,5 m de l’eix de la carretera
a limits 12 m a límits de finca, 6 m a zona verda
Magatzems, tallers o petites indústries que per les seves característiques no molestin
amb desprendiments de gasos, pols, olors o no ocasionin remors i vibracions que
puguin ser causa de molèsties pel veïnat i sector residencial, proper, fins a categoria
2 de les normes actuals.
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A2 SERVEIS AEROPORTUARIS - LOGÍSTICS
AEROPORT

Serveis complementaris a les activitats aeroportuaries i logístiques que es desenvolupen en el seu entron.
Ocupació màx. Parcel.la:
Edificabilitat màxima:
Parcel.la mínima:
Alçada màxima:
Nombre màxim plantes:
Soterranis:

60%
0,914 m2 sostres per 1 m2 de sòl
2.500 m2
27 m
PB+6 ( sempre caldrà respectar les alçades màximes definides al Pla director de
l'Aeroport GI)
Es permet la construcció de soterranis o semisoterranis en tota la parcel.la (
mantenint recessos fixats punt 7 normativa)

Recessos:
del vial entre rotonda N-156 i 10 m
rotonda interior
vial paral.lel a N-156: les edificacions podran dur façana fins al limit del mateix
reta de límits 3 m
a carretera Aeroport i 25 m des de la linia blanca exterior de la carretera.
Aiguaviva:
Usos:
Logístics per transport interurbans i internacionals
Hoteler i aparthotel
Comercials (amb excepcions)
Restauració
Oficines, centres de convencions i administratiu
Benzinera
Tallers
Recreatiu
Aparcament
Aparcament:
Obligatori dins parcel.la 1 plaça turisme / 100 m2 edificats
Cada plaça ha de tenir una superfície mínima de 11 m2
al menys un 2,5% seràn places adaptades de 3,3x5 m en bateria i 2,5x5 m en
aparcament en cordó.
Construccions auxiliars:
s'admetran quan no superin el % màxim d'ocupació i l'index d'edificabilitat establert
Núm. màx. Plantes: PB
Alçada màxima: 4,5 m
Recessos: (mantenint recessos fixats punt 7 normativa)

A3 LOGÍSTICA
AEROPORT

Parcel.les 2.3, 3 i 4: naus industrials per activitats logístiques i de distribució.
Ocupació màx. Parcel.la:
Edificabilitat màxima:
Alçada màxima:
Nombre màxim plantes:
Soterranis:

60%
0,72 m2 sostres per 1 m2 de sòl
12 m
PB+2 ( sempre caldrà respectar les alçades màximes definides al Pla director de
l'Aeroport GI)
Es permet la construcció de soterranis o semisoterranis amb la mataiexa ocupació
que la resta d'edificació

Recessos:
a vials interns polígon: 6 m
limits parcel.la : 3 m
a carretera Aeroport i 25 m des de la linia blanca exterior de la carretera.
Aiguaviva:
Usos:
Industrial: Exclós la indústria transformadora, únicamenent s'admet la realització de processos
finals i en general totes aqueslles activitats referides a la comercialització,
embalatge, transport i distribució del producte
Comerç de majories
Dipòsits d'emmagatzematge de mercaderies
Magatzems generals
Logístic: Serveis tecnològics
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Abastament i venda al major
Serveis de transport
Aparcament:
Obligatori dins parcel.la 1 plaça turisme / 100 m2 edificats
Cada plaça ha de tenir una superfície mínima de 11 m2
al menys un 2,5% seràn places adaptades de 3,3x5 m en bateria i 2,5x5 m en
aparcament en cordó.
Construccions auxiliars:
s'admetran quan no superin el % màxim d'ocupació i l'index d'edificabilitat establert
Núm. màx. Plantes: PB
Alçada màxima: 4,5 m
Recessos: ( mantenint recessos fixats punt 7 normativa)

Sectors en sòl urbà no consolidat:
Les NNSS del 1987 preveien 3 unitats d’actuació: UA1, UA2 i UA3.
UA-1. Sector previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits
en les NNSS per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de cessions per a vials de vianants:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

23.414 m²
4.128 m²
4.924 m²
1.104 m²
12.985 m²
cases aïllades en ciutat jardí (clau 3)
compensació

UA-2. Sector previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits
en les NNSS per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a vials:
Sistema de reparcel·lació:

12.768,50 m²
1.058 m²
2.478 m²
compensació

UA-3. Sector previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits
en les NNSS per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a vials:

7.775 m²
2.685 m²
1.176 m²

Mitjançant modificacions puntuals de les NNSS, es van delimitar 5 unitats d’actuació, 3 polígons d’actuació
urbanística i 1 pla de millora urbana:
UA-1 (Salitja). Unitat d’actuació d’ús residencial prevista en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja,
aprovada per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, actualment desenvolupada. Els paràmetres urbanístics
definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a equipaments:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre màxim:
Densitat màxima:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

12.999 m²
2.664 m²
1.519 m²
1.905 m²
4.013 m²
4.039 m²
20 habitatges
cases aïllades (clau 3C), cases aïllades o aparellades
(clau 3B), cases en filera (clau 7)
cooperació
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UA-2 (Salitja). Unitat d’actuació d’ús residencial prevista en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja,
aprovada per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, actualment no desenvolupada. Els paràmetres urbanístics
definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre màxim:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

1.977 m²
392 m²
1.585 m²
4.039 m²
mançana oberta (clau 2A) a concretar en Estudi de
Detall., i verd privat.
cooperació

UA-3 (Salitja). Unitat d’actuació d’ús residencial prevista en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja,
aprovada per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, actualment no desenvolupada. Els paràmetres urbanístics
definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre màxim:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

8.119 m²
2.490 m²
952 m²
4.677,50 m²
3.873 m²
mançana oberta (clau 2A), cases aïllades o aparellades
(clau 3B)
cooperació

UA-4 (Salitja). Unitat d’actuació d’ús residencial prevista en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja,
aprovada per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, actualment no desenvolupada. Els paràmetres urbanístics
definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre màxim:
Densitat màxima:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

6.328 m²
953 m²
2.069 m²
3.208 m²
2.434 m²
14 habitatges
cases aïllades (clau 3C), cases en filera (clau 7)
cooperació

UA-5 (Salitja). Unitat d’actuació d’ús residencial prevista en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja,
aprovada per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, actualment desenvolupada. Els paràmetres urbanístics
definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre màxim:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

6.893 m²
2.219 m²
4.674 m²
4.816 m²
cases aïllades o aparellades (clau 3B), cases en filera
(clau 7), mançana oberta (clau 2A i 2B)
cooperació

PAU “Camp de la Rectoria 1 i 2” (Sant Dalmai). Polígon d’actuació urbanística d’ús residencial previst en la
modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja, aprovada per la CTUG en sessió de 3 de març de 2004,
actualment no desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits en aquesta modificació puntual per aquest sector
són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de cessions per a zones verdes:

5.568 m²
845 m²
1.200 m²
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Superfície de cessions per a equipaments:
Edificabilitat bruta:
Densitat màxima:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:

445 m²
0,40 m²s/m²s
12 habitatges
cases aïllades (claus 3), cases en filera (clau 7)

PAU “Enllaç Sud” (Sant Dalmai). Polígon d’actuació urbanística d’ús residencial previst en la modificació puntual de
les NNSS al nucli de Salitja, aprovada per la CTUG en sessió de 3 de març de 2004, actualment no desenvolupat. Els
paràmetres urbanístics definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a equipaments:
Edificabilitat bruta:
Densitat màxima:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:

3.956 m²
670 m²
5 m²/25 m² de sostre amb un mínim de 396 m²
5 m²/25 m² de sostre amb un mínim de 198 m²
0,45 m²s/m²s
10 habitatges
cases aïllades (claus 3), Bloc (clau 4)

PAU “Fruitex” (Cal Ferrer Pagès). Polígon d’actuació urbanística d’ús industrial previst en la modificació puntual de
les NNSS al nucli de Salitja, aprovada per la CTUG en sessió de 14 de maig de 2008, actualment no desenvolupat. Els
paràmetres urbanístics definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Superfície de cessions per a vials:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície parcel·les amb aprofitament:
Edificabilitat bruta:
Densitat màxima:
Zonificació de les parcel·les amb aprofitament:
Sistema de reparcel·lació:

24.138 m²
1460 m²
3.801 m²
18.817 m²
0,467 m²s/m²s
1 establiment
industrial (clau 5Z)
compensació bàsica

PMU “Passeig de la Crosa” (Vilobí d’Onyar). Pla de millora urbana d’ús residencial previst en la modificació puntual
de les NNSS al nucli de Salitja, aprovada per la CTUG en sessió de 16 de desembre de 2009, actualment no
desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits en aquesta modificació puntual per aquest sector són els següents:
Superfície de l’àmbit:
Edificabilitat bruta:
Densitat màxima:

6.355,62 m²
1 m²s/m²s
1 habitatge /100 m² de sostre

SÒL URBANITZABLE.
Sectors de sòl urbanitzable:
Les NNSS de Vilobí establien 7 sectors de sòl urbanitzable delimitat, 6 d’ús residencial i 1 d’ús industrial.
D’aquests sectors, se n’han desenvolupat totalment 4, parcialment 2, i encara en queda un pendent de
desenvolupar.
SAU IV. Can Terrer. Sector d’ús residencial previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment desenvolupat. Els
paràmetres urbanístics definits en el Pla Parcial d’aquest sector són els següents:
Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a equipaments:
Densitat d’habitatges:
Edificabilitat bruta:
Alçada:

38.882 m² (11,83%)
21.046 m² (6,21%)
217 habitatges (6,41 habitatges / Ha)
182.489 m² (0,62 m²/m²)
PB+P1

SAU V. Cal Ferrer Pagès. Sector d’ús residencial previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment
desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits en el Pla Parcial d’aquest sector són els següents:
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Superfície de cessions per a zones verdes:
Superfície de cessions per a equipaments:
Superfície de cessions per vialitat:
Superfície de protecció de vialitat:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre total d’aprofitament:
Densitat d’habitatges:

15.128 m² (13,93%)
8.120 m² (7,48%)
13.548 m² (12,48%)
478 m² (0,44%)
71.326 m² (65,68%)
42.796 m²
76 habitatges (7 habitatges / Ha).

SAU VII L’Empalme. Sector d’ús industrial previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment parcialment
desenvolupat. En sessió de 19 de novembre de 1997, la CTUG va acordar aprovar definitivament el Pla Parcial del
SAU VII l’Empalme de Vilobí d’Onyar, el qual dividia aquest sector en dos subsectors independents separats per la
carretera GI-533, i proposava deixar-ne un sense desenvolupar, concretament, el subsector situat a l’est de la
carretera. Els paràmetres urbanístics del subsector desenvolupat definits al corresponent Pla Parcial són els següents:
Superfície total de l’àmbit:
Superfície de cessions per a vialitat:
Superfície de cessions per a espais lliures
Superfície de cessions per a equipaments:
Superfície de cessions per a serveis tècnics:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:
Sostre total d’aprofitament:

31.405 m²
4.837 m² (15,40%)
6.044 m² (19,25%)
1.570 m² (5%)
177 m² (0,56%)
18.777 m² (59,79%)
20.347 m²

SAU I Carretera de Santa Coloma (Sant Dalmai). Sector d’ús residencial previst en les Normes Subsidiàries del 1987,
actualment parcialment desenvolupat. En sessió de 19 de desembre de 1995, la CTUG va acordar aprovar
definitivament el Pla Parcial del SAU I Carretera de Santa Coloma de Sant Dalmai, el qual dividia aquest sector en
dos subsectors independents separats per la carretera de Brunyola, i proposava deixar-ne un sense desenvolupar,
concretament, el subsector 2, situat al nord de la carretera de Sant Dalmai a Brunyola. Els paràmetres urbanístics
definits en el Pla Parcial d’aquest sector són els següents:

Subsector 1

Subsector 2

Total

Superfície total

26.566 m²

10.267 m²

36.833 m²

Cessions d’espais lliures

3.013 m²

1.027 m²

4.040 m²

Cessions d’ equipaments

1.065 m²

411 m²

1.476 m²

Cessions de vialitat

4.051 m²

1.931 m²

5.982 m²

Aprofitament

18.437 m²

6.899 m²

25.336 m²

SAU II Església (Sant Dalmai). Sector d’ús residencial previst en les Normes Subsidiàries del 1987, actualment
desenvolupat. Els paràmetres urbanístics definits en el Pla Parcial d’aquest sector són els següents:
Superfície de cessions per a zones verdes i equipaments:
Superfície de cessions per a vialitat:
Superfície de cessions per a equipament esportiu:
Superfície de parcel·les amb aprofitament:

3.535 m²
4.653 m²
1.628 m²
24.229 m²

SAU IIbis Església (Sant Dalmai). Sector d’ús residencial previst en les Normes Subsidiàries del 1987, no desenvolupat.
Els paràmetres urbanístics definits en les NNSS per aquest sector són els següents:
Edificabilitat:
Cessions:
Densitat:
Tipus d’ordenació:

0,75 m²/m²
segons article 17 de la Llei 3/1984 “Mesures d’adequació de l’Ordenament
Urbanístic de Catalunya”
15 habitatges / Ha
ciutat jardí, cases en filera

Aquest sector i els seus paràmetres urbanístics es van mantenir en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Sant
Dalmai, aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 23 de desembre de 2004.
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SAU III Carretera (Salitja). Sector d’ús residencial desenvolupat previst en les Normes Subsidiàries del 1987, que es va
recollir en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Salitja de l’any 2003 com una unitat d’actuació UA-1
“Carretera”. Els paràmetres urbanístics definits en les NNSS per aquest sector són els següents:
Sostre màxim:
Cessions:
Quailficacions urbanístiques:

4.039 m²
1.905 m² de vialitat, 2.664 m² d’espais lliures, i 1.519 m²
cases aïllades (clau 3B, 3C), i cases en filera (clau 7)

A aquests sectors, cal afergir-hi el SUD – 6 “Ponent” de Salitja, el qual va delimitar-se en la Modificació
Puntual de les NNSS de Vilobí al nucli de Salitja, aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 24 de
gener de 2003. Aquest sector resta pendent de desenvolupar, i el CIM La Selva, que va implantar-se
d’acord amb el Pla Parcial Urbanística aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 25 de juny del
2003, el qual va ser modificat en dues ocasions.
SUD 6 “Ponent”. Sector d’ús residencial no desenvolupat previst en la modificació puntual de les Normes Subsidiàries,
aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003. Els paràmetres urbanístics per aquest sector
són els següents:
Edificabilitat bruta:
Sostre màxim:
Densitat:

35.566 m²
15.744 m²
84 habitatges (23,60 habitatges / Ha)

“CIM La Selva”. Sector d’ús logístic no desenvolupat previst en la modificació puntual de les Normes Subsidiàries,
aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003. Els paràmetres urbanístics per aquest sector
són els següents:
Cessió d’espais lliures:
Cessió d’equipaments:
Cessió de vialitat:
Sòl privat:
Ocupació:
Edificabilitat:

27.306,42 m² (12,11%)
11.668,95 m² (5,17%)
32.299,64 m² (14,32%)
150.955,15 m² (66,94%)
60%
100.105,32 m² (0,44 m²/m²)

ZONIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE:
Regulació del SNU.
La regulació urbanística del sòl no urbanitzable és la que s’estableix des de l’article 99 a 133 de la normativa de les
Normes Subsidiàries de Planejament.
Les NNSS distingeixen entre dos tipus de sòl no urbanitzable:
-

són no urbanitzable sense protecció específica

-

sòl no urbanitzable amb protecció específica

Dins el sòl no urbanitzable amb protecció específica, trobem les següents zones de protecció:
-

zona volcànica de la Crosa (clau 13)

-

Ermites i edificis d’interès arquitectònic (clau 8)

-

Zona de cementiris (clau 10)

-

Aeroport (clau 11)

-

Abocador (clau 12)

-

Masses arbòries i boscos (clua 9)

-

Cursos d’aigua

-

Carreteres
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Plans especials en sòl no urbanitzable.
Les NNSS de Vilobí no delimiten cap Pla Especial Urbanístic, tanmateix, al terme municipal s’han tramitat els següents
plans especials:

-

Pla Especial Urbanístic del sistema general aeroportuari, aprovat definitivament per el Conseller de
Política Territorial el 18 de novembre de 2004.

-

Pla Especial Urbanístic d’infraestructures complementàries, aprovat definitivament per el Conseller de
Política Territorial el 6 de juliol de 2007.

-

Pla Especial Urbanístic per a la identificació de masies i cases rurals, aprovat definitivament per la
CTUG celebrada en sessió de 1 d’octubre de 2008. Aquest pla especial va ser anul·lat per sentència
del tribunal superior de Justícia de Catalunya.

-

Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un establiment de turisme rural a Can Dellonder,
aprovat definitivament per la CTUG celebrada en sessió de 13 de maig de 2009.

-

Pla Especial Urbanístic del parc tecnològic del reciclatge gironí, aprovat definitivament per la CTUG
celebrada en sessió de 2 de juny de 2010.

-

Pla especial urbanístic gasoducte Martorell – Figueres, aprovat definitivament per el Conseller de
Territori i Sostenibilitat el 22 de març de 2011.

-

Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un establiment de turisme rural a Can Salvà, aprovat
definitivament per la CTUG celebrada en sessió de 20 d’abril de 2007.

-

Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un establiment hoteler a Can Sunyer, aprovat
definitivament per la CTUG celebrada en sessió de 2 de febrer de 2012.

SISTEMES

Els sistemes previstos en les normes subsidiàries de planejament, llurs modificacions i planejament derivat
són els següents:












Xarxa viària bàsica i carrers principals o estructurants (clau V)
Protecció de vialitat (clau P)
Equipaments i dotacions comunitàries (clau E)
Equipaments privats CIM La Selva (clau EP)
Equipament privat religiós (clau Er)
Espais lliures (clau LL)
Serveis Tècnics (clau T)
Sistema general d’habitatge dotacional (clau HPP)
Sistema aeroportuari (clau A)
Sistema ferroviari (clau F)
Sistema d’aparcaments (clau Xa)

2.3.3. Anàlisi del planejament urbanístic vigent i del seu desenvolupament.
Modificacions introduïdes durant la vigència del Pla.
Com en tota figura de planejament urbanístic general, el pas del temps i la pròpia evolució de la societat,
comporten la necessitat d’introduir ajustos i/o modificacions en el document originalment aprovat. Les
Normes Subsidiàries de Vilobí d’Onyar no han estat menys en aquest sentit i, durant la seva vigència, fins a
dia d’avui, ha suportat fins a 21 modificacions.
Aquestes modificacions, que tenien com a finalitat principal la correcció o modificació d’aspectes del
planejament original que no s’ajustaven suficientment a la realitat física del lloc o que simplement no
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donaven un compliment adequat de les voluntats municipals, vénen assenyalades i breument descrites
en el llistat següent:
•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la unitat d’actuació número 1, aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 3 de febrer de 1993 i publicada al
DOGC el 16 de desembre de 1994.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries del sector “Can Tarré”, aprovada definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona el 27 d’octubre de 1993 i publicada al DOGC el 18 d’abril de
2004.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries referent a l’ús de garatge o aparcament en el sòl urbà,
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2 de juny de 1993 i
publicada al DOGC el 14 de juliol de 1993.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries referent al traçat del vial de la Crosa, aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 31 de gener de 1996 i publicada al
DOGC el 16 d’abril de 1994.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit que afecta el xamfrà delimitat pels carrers
Cinto Verdaguer, Montseny i Sant Narcís, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Girona el 11 d’octubre de 1995. Si bé aquesta modificació puntual no es va publicar per sí
sola, es va incorporar en la MP de les NNSS de Salitja la qual es va publicar en el DOGC núm.
3927 del 17 de juliol de 2003.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries referent al sector apte per urbanitzar SAU I a Sant
Dalmai, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 29 de novembre
de 1995 i publicada al DOGC el 19 de febrer de 1996.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries referent a la illa situada entre la carretera de Caldes i el
camí de rajolers, en el nucli de Salitja, aprovada definitiva per la Comissió d’Urbanisme de
Girona el 26 de febrer de 1997 i publicada al DOGC el 29 d’abril de 1997.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent a l’illa delimitada pels carrers Clau,
Castell i passatge de l’església en el nucli de Vilobí, aprovada definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 16 de juliol de 1997 i publicada al DOGC el 9 de juliol de 1998.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries referent a l’ordenació de la parcel·la situada en la
cantonada entre els carrers Sant Antoni Maria Claret i Sant Narcís, aprovada definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona el 23 de setembre de 1998 i publicada al DOGC el 8 de
juny de 1999.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent d’una part al sector apte per urbanitzar
número V “Can Ferrer Pagès” i, d’altra part, a la unitat d’actuació número 2 del nucli de Vilobí.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 9 de març de 2000 i
publicada al DOGC el 15 de desembre de 2000.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent al nou sector apte per urbanitzar de la
finca “La Granada”, aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques el 25 d’abril de 2000.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de tot el nucli de Salitja, aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 24 de gener de 2003 i publicada al
DOGC el 17 de juliol de 2003.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries corresponent al sector apte per urbanitzar proper a
l’aeroport “finca la Granada”, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona
el 26 de febrer de 2003.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de tot el nucli de Sant Dalmai, aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 3 d’abril de 2004 i publicada al
DOGC el 4 de març de 2003.
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•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la unitat d’actuació número 2, aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 15 de desembre de 2005 i publicada
al DOGC el 21 d’abril de 2006.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la parcel·la 1.1 del sector proper a
l’aeroport de Girona, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 27 de
juliol de 2006 i publicada al DOGC el 24 d’octubre de 2006.

•

Modificació del Pla parcial CIM de la Selva, aprovada definitivament pel Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques el 28 de març de 2007.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries per la delimitació d’un sector industrial a la carretera de
Salitja, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 14 de maig de 2008
i publicada al DOGC el 12 de març de 2009.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit del sector de la zona d’equipament escolar,
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 16 de desembre de 2009 i
publicada al DOGC el 5 de febrer de 2010.

•

Modificació de les Normes Subsidiàries per la qualificació com a zona d’habitatge protegit
públic, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2 de juny de 2010 i
publicada al DOGC el 17 de setembre de 2010.

•

Modificació puntual núm. 2 del Pla parcial urbanístic del sector CIM de la Selva que afecta el
municipi de Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar, aprovada definitivament pel Conseller de
Territori i sostenibilitat el 15 d’abril de 2014.

Nivell de desenvolupament dels sectors previstos inicialment.
Més enllà de les modificacions llistades, resulta imprescindible de fer una anàlisi sobre el grau de
desenvolupament del Pla General vigent especialment a partir del nivell d’execució dels diferents sectors i
polígons d’actuació previstos en origen per a poder predeterminar si són susceptibles de ser entesos com
a una base sòlida sobre la qual preveure els nous sectors de planejament o, en el seu defecte, han de ser
l’exemple d’allò que el nou planejament haurà de procurar evitar o, si més no, corregir.
Així doncs, als efectes indicats, les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) de Vilobí d’Onyar,
aprovades l’any 1987 preveien els sectors següents:
•

3 unitats d’actuació (UA) en sòl urbà no consolidat totes d’ús residencial. D’aquestes, 2 es
preveuen al nucli de Vilobí, 1 al nucli de Sant Dalmai.

•

7 sectors de sòl urbanitzable programat (SAU), 6 d’ús residencial i 1 d’ús industrial.

•

A més a més, durant la vigència de les NNSS, s’han tramitat diverses modificacions puntuals de
les Normes Subsidiàries de Planejament que han suposat la delimitació de 5 Unitats d’Actuació
(UA) i 1 sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) a Salitja, 2 Polígons d’Actuació Urbanística
(PAU) i 2 sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) a Sant Dalmai, 1 Polígon d’Actuació
Urbanística (PAU) i 1 Pla de Millora Urbana (PMU) al nucli de Vilobí d’Onyar.

•

Així mateix, en una línia similar, durant la vigència del Pla s’han tramitat i aprovat 8 plans
especials en sòl no urbanitzable.

En qualsevol cas, el nivell de desenvolupament de cadascun d’aquests àmbits i sectors, a dia d’avui, és el
següent:
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SECTORS PREVISTOS EN LES NNSS

ÚS

NIVELL DE DESENVOLUPAMENT

UA-1 (Vilobí)

residencial

Desenvolupat

UA-2 (Vilobí)

residencial

Desenvolupat

UA-3 (Sant Dalmai)

residencial

Desenvolupat

SAU IV CAN TERRER

residencial

Desenvolupat

SAU V CAL FERRER PAGÈS

residencial

Desenvolupat

SAU VII L’EMPALME

industrial

Desenvolupat parcialment

SAU I CARRETERA SANTA COLOMA (ST DALMAI)

residencial

Desenvolupat parcialment

SAU II ESGLÉSIA (ST DALMAI)

residencial

Desenvolupat

SAU II bis ESGLÉSIA (ST DALMAI)

residencial

No desenvolupat

SAU III CARRETERA (SALITJA)

residencial

Desenvolupat

SECTORS PREVISTOS EN MODIFICACIONS PUNTUALS DE LES
NNSS

ÚS

NIVELL DE DESENVOLUPAMENT

UA1 (SALITJA)

residencial

Desenvolupat

UA2 (SALITJA)

residencial

No desenvolupat

UA3 (SALITJA)

residencial

No desenvolupat

UA4 (SALITJA)

residencial

No desenvolupat

UA5 (SALITJA)

residencial

Desenvolupat

PAU “CAMP DE LA RECTORIA 1 i 2” (ST DALMAI)

residencial

No desenvolupat

PAU “ENLLAÇ SUD” (ST DALMAI)

residencial

No desenvolupat

PAU “FRUITEX” (CAL FERRER PAGÈS)

industrial

No desenvolupat

PMU “PASSEIG DE LA CROSA” (VILOBÍ)

residencial

No desenvolupat

SUD 6 “PONENT” (SALITJA

residencial

No desenvolupat

PEU del sistema general aeroportuari.

aprovat definitivament per el
Conseller de Política Territorial el 18
de novembre de 2004.

PEU d’infraestructures complementàries.

aprovat definitivament per el
Conseller de Política Territorial el 6
de juliol de 2007.

PEU per a la identificació de masies i cases rurals.

aprovat definitivament per la CTUG
celebrada en sessió de 1
d’octubre de 2008, i anul·lat per
sentència del tribunal superior de
Justícia de Catalunya.

PEU per a la implantació d’un establiment de turisme
rural a Can Dellonder.

aprovat definitivament per la CTUG
celebrada en sessió de 13 de
maig de 2009.
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PEU del parc tecnològic del reciclatge gironí.

aprovat definitivament per la CTUG
celebrada en sessió de 2 de juny
de 2010.

PEU gasoducte Martorell – Figueres.

aprovat definitivament per el
Conseller de Territori i Sostenibilitat
el 22 de març de 2011

PEU per a la implantació d’un establiment de turisme
rural a Can Salvà.

aprovat definitivament per la CTUG
celebrada en sessió de 20 d’abril
de 2007

PEU per a la implantació d’un establiment hoteler a
Can Sunyer.

aprovat definitivament per la CTUG
celebrada en sessió de 2 de
febrer de 2012

Per tant, a mena de resum, queden per desenvolupar a dia d’avui els sectors i/o unitats d’actuació
següents:
•

3 unitats d’actuació:

UA-2 (Salitja)
UA-3 (Salitja)
UA-4 (Salitja)

•

3 polígons d’actuació urbanística:

PAU “Camp de la Rectoria 1 i 2” (St. Dalmai)
PAU “Enllaç Sud” (Sant Dalmai)
PAU “Fruitex” (Cal Ferrer Pagès).

•

1 pla de millora urbana:

PMU “Passeig de la Crosa” (Vilobí)

•

4 sector de sòl urbanitzable delimitat:

SAU VII L’Empalme, parcialment desenvolupat.
SAU I Sant Dalmai, parcialment desenvolupat
SAU II bis Sant Dalmai
SUD 6 “Ponent” de Salitja

Podem concloure per tant, a la vista d’aquesta informació, que les NNSS del 1987 es troben
desenvolupades en un percentatge molt significatiu: en un 40% de les unitats d’actuació (UA), i en un 65%
dels sectors de sòl urbanitzable programat (SUD i SAU).
Val a dir que no s’ha desenvolupat cap dels polígons d’actuació (PA) ni el plan de millora urbana (PMU)
previstos en les NNSS.
Si procedim a analitzar individualment cadascun dels sectors que resten per desenvolupar, en resulten, al
nostre entendre, les consideracions següents:

UA-2 Salitja
Unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat d’ús residencial, delimitada en la modificació puntual de les
NNSS al nucli de Salitja, eminentment cèntrica atès que es troba situada a l’est de la Plaça Major de Salitja.
Disposa d’una superfície de l’ordre de 0,12 Ha.
D’acord amb l’ordenació proposada per la MP de les NNSS al nucli de Salitja, aquesta unitat d’actuació
preveu una prolongació del C/ de Rajoleries, i la obertura d’un carrer que comuniqui la Plaça Major amb
el C/ de Rajoleries.
A més a més, es preveu una cessió d’espais lliures al límit sud-est de la unitat d’actuació d’uns 700 m².
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La part d’aquesta unitat d’actuació destinada a aprofitament privat es qualifica com a zona de mançana
oberta (clau 2a).
El sistema d’actuació previst per al desenvolupament d’aquesta UA és el de reparcel·lació amb la
modalitat de cooperació.
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de considerable importància, no disposa de
projecte de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquesta unitat més enllà de qüestions
estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.

UA-3 Salitja
Unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat d’ús residencial, delimitada en la modificació puntual de les
NNSS al nucli de Salitja, eminentment cèntrica atès que es troba situada entre el C/ de Caldes i la
carretera GI-534. Disposa d’una superfície de l’ordre de 0,82 Ha.
D’acord amb l’ordenació proposada per la MP de les NNSS al nucli de Salitja, aquesta unitat preveu una
cessió d’espais lliures en una franja paral·lela a la carretera GI-534, al límit est de la unitat d’actuació, d’uns
2.600 m².
La part d’aquesta unitat d’actuació destinada a aprofitament privat es qualifica en part com a zona de
mançana oberta (clau 2b), i en part com a cases aïllades per habitatges bifamiliars (clau 3b).
El sistema d’actuació previst per al desenvolupament d’aquesta UA és el de reparcel·lació amb la
modalitat de cooperació.
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de projecte
de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats).
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No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquesta unitat més enllà de qüestions
estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.

UA-4 Salitja
Unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat d’ús residencial, delimitada en la modificació puntual de les
NNSS al nucli de Salitja, situada a l’extrem sud del nucli de Salitja, entre el C/ de Caldes i el C/ Nou. Disposa
d’una superfície de l’ordre de 0,66 Ha.
D’acord amb l’ordenació proposada per la MP de les NNSS al nucli de Salitja, aquesta unitat no preveu
cessions d’espais lliures.
La part d’aquesta unitat d’actuació destinada a aprofitament privat es qualifica en part com a zona de
cases en filera (clau 7), i en part com a cases aïllades (clau 3c).
El sistema d’actuació previst per al desenvolupament d’aquesta UA és el de reparcel·lació amb la
modalitat de cooperació.
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de projecte
de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquesta unitat més enllà de qüestions
estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.
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PAU “Camp de la Rectoria 1 i 2” (Sant Dalmai).
Polígon d’Actuació Urbanística de sòl urbà no consolidat d’ús residencial, delimitada en la modificació
puntual de les NNSS al nucli de Sant Dalmai, situat al final del C/ de l’Església amb una superfície de l’ordre
de 0,55 Ha.
D’acord amb l’ordenació proposada per la MP de les NNSS al nucli de Sant Dalmai, aquest PAU preveu
una cessió d’espais lliures d’uns 1.220 m², dividits en dues zones.
La part d’aquesta unitat d’actuació destinada a aprofitament privat es qualifica com a zona de cases en
filera (clau 7).
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de projecte
de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquesta unitat més enllà de qüestions
estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.
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PAU “Enllaç Sud” (Sant Dalmai).
Polígon d’Actuació Urbanística de sòl urbà no consolidat d’ús residencial, delimitada en la modificació
puntual de les NNSS al nucli de Sant Dalmai, situat al final del C/ Sant Jordi amb una superfície de l’ordre
de 0,42 Ha.
D’acord amb l’ordenació proposada per la MP de les NNSS al nucli de Sant Dalmai, aquest PAU preveu
una cessió d’espais lliures corresponent a 5 m²/25 m² de sostre amb un mínim de 396 m², i una cessió per
a equipaments de 5 m²/25 m² de sostre amb un mínim de 198 m².
La part d’aquesta unitat d’actuació destinada a aprofitament privat admet dues qualificacions
urbanístiques: zona de cases aïllades (clau 3) i/o zona de blocs (clau 4).
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de projecte
de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquesta unitat més enllà de qüestions
estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit, i a la preexistència d’un
magatzem a l’interior d’aquest PAU, el qual resta en volum disconforme.

PAU “Fruitex” (Cal Ferrer Pagès).
Polígon d’Actuació Urbanística de sòl urbà no consolidat d’ús industrial, delimitada en una modificació
puntual de les NNSS, situat a la urbanització de cal Ferrer Pagès, al marge est de la carretera de Vilobí a
Salitja (GI-534), amb una superfície de l’ordre de 2,60 Ha.
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D’acord amb l’ordenació proposada en la MP de les NNSS que va delimitar aquest polígon, es preveu una
cessió d’espais lliures de 2.801 m², una edificabilitat bruta de 0,467 m²s/m²s, i una densitat màxima de 1
establiment.
La part d’aquesta unitat d’actuació destinada a aprofitament privat es qualifica com a zona industrial
(clau 5Z),
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de projecte
de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats).
La modificació puntual que delimitava aquest PAU, es va redactar per fer possible futures ampliacions de
la industria “Fruitex” destinada a l’emmagatzematge i distribució de fruita, actualment instal·lada dins
aquest polígon. Així doncs, el motiu principal pel qual no s’ha desenvolupat aquest PAU és la manca de
necessitat d’ampliació de la indústria implantada.

PMU Passeig de la Crosa (Vilobí d’Onyar).
Pla de Millora Urbana de sòl urbà no consolidat d’ús residencial, delimitat en una modificació puntual de
les NNSS, situat a l’extrem oest del Passeig de la Crosa, amb una superfície de l’ordre de 0,60 Ha.
Aquest PMU es va delimitar com a compromís adquirit en un conveni urbanístic per a la cessió anticipada
d’uns terrenys al nucli de Vilobí destinats a sistema d’equipament públic docent, vialitat i espais lliures,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de desembre de 2009 i publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5561 del 5 de febrer de 2010.
D’acord amb l’ordenació proposada per aquest PMU, es preveu una edificabilitat bruta de 1 m²s/m²s, i
una densitat màxima de 1 habitatge / 100 m² de sostre.
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En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de pla de
millora urbana, projecte de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols
redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquest pla de millora urbana més enllà
de qüestions estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.

SAU VII L’Empalme (Vilobí d’Onyar)
El SAU VII l’Empalme està dividit en dos subsectors d’ús industrial situats a banda i banda de la carretera GI533. El subsector situat al marge oest de la carretera, es va desenvolupar d’acord amb el Pla Parcial
Urbanístic aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 19 de novembre de 1997. L’altre subsector no
s’ha desenvolupat. Aquest subsector pendent de desenvolupar disposa d’una superfície aproximada de
4,44 Ha.
D’acord amb les NNSS, el subsector del SAU VII pendent de desenvolupar, podrà desenvolupar-se en dos
subsectors, sempre que les dimensions de cadascun d’ells sigui superior a 2 Ha. Els paràmetres urbanístics
que defineixen aquest subsector pendent de desenvolupar són una edificabilitat bruta de 0,70 m²s/m²s,
un 5% de superfície de cessió per a estacionaments, un 10% de cessions de zones verdes, un 5% de
cessions d’equipaments, i la previsió d’una franja de sòl de protecció dels usos residencials amb una
amplada mínima de 15 m i computable a efectes de cessions de zones verdes.
La part d’aquest sector destinada a aprofitament privat s’haurà de qualificar com a zona industrial (clau 5),
podent determinar el Pla Parcial diferents subclaus d’aquest ús industrial.
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de pla
parcial urbanístic, projecte de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols
redactats).
A priori, semblaria que el principal motiu pel qual no s’ha desenvolupat aquest sector, és per la manca de
necessitat de disposar de nou sòl industrial, si bé en els últims anys, s’han anat ocupant les parcel·les

89

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT

urbanes consolidades destinades a aquest ús, i el municipi no disposa de gaire sòl d’aquest tipus per a
admetre trasllats d’activitats existents o implantacions de noves activitats.
SAU I (Sant Dalmai)
El SAU I de Sant Dalmai està dividit en dos subsectors d’ús residencial situats a banda i banda de la
carretera de Brunyola. El Pla Parcial Urbanístic d’aquest SAU, aprovat definitivament per la CTUG en sessió
de 19 de desembre de 1995 dividia aquest sector en dos subsectors independents separats per la
carretera de Brunyola, i proposava deixar-ne un sense desenvolupar, concretament, el subsector 2, situat
al nord de la carretera de Sant Dalmai a Brunyola. Aquest subsector té una superfície aproximada de 1,03
Ha.
Els paràmetres urbanístics definits en el Pla Parcial per a aquest subsector pendent de desenvolupar són
els següents: 1.027 m² de cessions d’espais lliures, 411 m² de cessions per a equipaments, 1.931 m² de
cessions per a vialitat, 7.700 m² de sostre, i 15 habitatges / Ha de densitat màxima.
La part d’aquest subsector destinada a aprofitament privat s’haurà de qualificar com a zona de ciutat jardí
(clau 6).
Aquest subsector no disposa de pla parcial urbanístic, projecte de reparcel·lació ni tampoc de projecte
d’urbanització aprovats (ni tan sols redactats), i tal com es va fer pal·lès en els tallers de participació
ciutadana, no es considera un subsector d’especial rellevància per a les previsions de creixement de Sant
Dalmai, atès que si s’han de preveure creixements per a aquest nucli, a priori aquests haurien d’emplaçarse a la banda est de la carretera GI-533.
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SAU II bis (Sant Dalmai)
El SAU II bis de Sant Dalmai és un sector d’ús residencial que ja estava previst en les NNSS, i que es va
recollir en la modificació puntual de les NNSS al nucli de Sant Dalmai, aprovada definitivament per la
CTUG en sessió de 3 de març de 2004, i té una superfície de 1,76 Ha.
Els paràmetres urbanístics que defineixen aquest sector són els següents: 0,75 m²s/m²s d’edificabilitat,
cessions segons article 17 de la Llei 3/1984 “Mesures d’adequació de l’Ordenament Urbanístic de
Catalunya”, i densitat màxima de 15 habitatges /Ha.
La part d’aquest sector destinada a aprofitament privat podrà qualificar-se com a zona de ciutat jardí
(clau 6), i/o cases en filera (clau 7).
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de pla
parcial urbanístic, projecte de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols
redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquest pla de millora urbana més enllà
de qüestions estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.

SUD 6 “Ponent” (Salitja)
Unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat delimitada en la Modificació puntual del nucli de Salitja
aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, situada a la banda oest del nucli
de Salitja, amb una superfície de 3,57 Ha. Tant el PTPCG com el PDUSUG preveuen una estratègia de
desenvolupament de reducció o extinció per aquest SUD.
Els paràmetres urbanístics que defineixen aquest sector són els següents: 15.744 m² de sostre màxim, i una
densitat màxima de 84 habitatges (23,60 habitatges / Ha).
La part d’aquest sector destinada a aprofitament privat podrà qualificar-se com zona d’alineació a vial
(clau 2B), zona de cases aïllades o aparellades (clau 3B, 3C, i 3D), o cases en filera (clau 7).
En tot cas, si bé es continua visualitzant com a un sector de relativa importància, no disposa de pla
parcial urbanístic, projecte de reparcel·lació ni tampoc de projecte d’urbanització aprovats (ni tan sols
redactats).
No s’entreveu un motiu clar que justifiqui el no desenvolupament d’aquest pla de millora urbana més enllà
de qüestions estrictament vinculades a la propietat dels terrenys que en configuren l’àmbit.

2.3.4. Altres.
Més enllà dels documents exposats, en aquests últims anys, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha encarregat
i/o ha participat en una sèrie d’estudis sectorials sobre les problemàtiques específiques del municipi,
treballs pensats principalment com a elements complementaris per a la diagnosi i posterior revisió del
planejament i dels quals en destaquem l’Agenda 21 Local de Vilobí d’Onyar redactada de manera
conjunta amb altres municipis de la comarca de la Selva.
Agenda Local 21 de Vilobí d’Onyar.
L’Agenda 21 de Vilobí d’Onyar, elaborada durant el 2007 per l’empresa “Minuartiua estudis ambientals”, va
ser redactada conjuntament amb els municipis de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa
Coloma de Farners, Sils i Vidreres.
Les Agendes 21 tenen el seu origen l’any 1992 amb la "Cimera de la Terra" (Conferència de les Nacions
Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament) celebrada a Rio de Janeiro (Brasil) i tenen com a
objectiu principal l’establiment dels principis i accions necessàries per a un desenvolupament social,
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econòmic, territorial i ambiental sostenible, fonamentat en la participació activa de tots els agents i
ciutadans del municipi amb la finalitat d’afavorir-ne la seva qualitat de vida.
L’Agenda 21 de Vilobí d’Onyar s’estructura en dos documents els quals són independents però
complementaris entre sí: el Pla d’acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), i el Pla Especial de regulació dels
usos del sòl no urbanitzable (PERUSNU).
A. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat.
El Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) del municipi de Vilobí d’Onyar està constituït per un total de 9
línees estratègiques, que es desenvolupen en 42 programes d’actuació que es concreten en un major
nombre d’accions.
1. Compatibilitzar desenvolupament i preservació del territori.
Es proposa una línia orientada a estructurar el municipi de forma que el desenvolupament previst es
faci de manera respectuosa i compatible amb la protecció i potenciació dels seus valors
ambientals. Aquesta línia s’estructura en 6 programes que volen incidir en aspectes tant de
planejament , com de regulació dels usos que incideixen en la qualitat del territori, com de
protecció del patrimoni.
1.1. Plantejar un desenvolupament que minimitzi el consum del territori.
1.2. Millorar les relacions entre els diferents usos del territori.
1.3. Possibilitar la integració de les urbanitzacions de Can Bells i Can Terrer com a barris del
nucli de Vilobí.
1.4. Respondre a les necessitats que comportarà el creixement de la població.
1.5. Millorar el grau de protecció de l’entorn.
1.6. Millorar la protecció del patrimoni arquitectònic i monumental.
2. Conservar i potenciar els valors naturals del municipi.
Es proposa conservar i millorar el patrimoni natural del municipi, entenent com a tal, des d’elements
o espais concrets a sistemes territorials.
2.1. Incrementar les nivells de protecció dels elements del patrimoni natural i del paisatge.
2.2. Recuperar les rieres, torrents i altres hàbitats aquàtics.
2.3. Gestionar adequadament el patrimoni natural.
2.4. Preservar els espais agrícoles
2.5. Mantenir i millorar els connectors.
2.6. Conservar els elements naturals integrats en l’estructura urbana.
2.7. Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques, activitats i infraestructures.
2.8. Divulgar els valors naturals del municipi.
3. Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta, millorar el transport públic i disminuir la incidència del
transport privat.
Es proposa facilitar un canvi en els modes de transport utilitzats, canviant el vehicle privat per els
desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic, reduint així bona part dels impactes
ambientals de la mobilitat.
3.1. Integrar les polítiques de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic.
3.2. Afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta.
3.3. Potenciar el transport públic.
3.4. Ordenar la circulació i l’aparcament dels vehicles.
3.5. Fomentar els hàbits de mobilitat sostenible.
4. Millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i mantenir la qualitat de les aigües de subministrament i
d’abocament.
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Es proposa incrementar el control del consum d’aigua, afavorir l’estalvi d’aigua i mantenir la qualitat
de recursos hídrics.
4.1. Incrementar el control de consum d’aigua.
4.2. Afavorir l’estalvi i l’aprofitament d’aigua.
4.3. Mantenir i millorar la qualitat de les aigües subterrànies.
4.4. Necessitat de construir EDAR a Sant Dalmai i Salitja.
5. Disminuir la generació de residus i millorar-ne la gestió.
Es proposa potenciar la reducció de la generació de residus i millorar les mancances detectades
en la gestió que se’n fa.
5.1. Incidir en la minimització dels residus municipals generats.
5.2. Introduir millores en el sistema de recollida de les diferents fraccions de residus.
6. Contribuir a la reducció de gasos d’efecte hivernacle amb estalvi energètic i energies renovables.
Es proposa potenciar l’estalvi energètic als diferents sectors, augmentar l’aprofitament d’energies
renovables i millorar el control i reduir el consum associat a l’enllumenat públic i als equipaments
municipals.
6.1. Implantar un sistema de gestió, control i ús dels equipaments municipals
energèticament eficient.
6.2. Reduir el consum energètic i la contaminació lluminosa de l’enllumenat.
6.3. Reduir el consum energètic i implantar energies renovables en els edificis públics.
6.4. Reduir el consum energètic dels sectors de transport, activitats i domèstic.
6.5. Fomentar la producció municipal o comarcal d’Energies Renovables.
7. Millorar el control i la gestió ambiental municipal
Aquesta línia recull un seguit de mesures orientades a optimitzar l’organització municipal i impulsar
el procés d0Agenda 21. També se centra en aspectes relacionats amb la gestió i control del soroll
i la incidència ambiental de les activitats econòmiques, alhora que engloba mesures
encaminades a millorar determinats aspectes de la gestió ambiental de l’Ajuntament, com el
control i seguiment de les incidències.
7.1. Incrementar els instruments normatius i de planificació.
7.2. Augmentar els recursos per a un millor control ambiental.
7.3. Controlar les activitats i usos amb incidència ambiental.
7.4. Facilitar la implantació efectiva de l’Agenda 21 com a instrument de programació de
la gestió municipal.
8. Afavorir la creació i diversificació d’activitats econòmiques disminuint la seva incidència ambiental.
L’economia de Vilobí es concentra bàsicament en els serveis. D’altra banda, la gestió ambiental
de les activitats industrials presents al municipi es insuficient i cal ampliar-la per tal de donar un
valor afegit al sector.
8.1. Impulsar una activitat industrial d’alt valor afegit.
8.2. Reforçar el model turístic de qualitat basat en el riu i el volcà.
8.3. Mantenir i reforçar el sector agrari.
9. Millorar la qualitat de vida i promoure l’educació ambiental i la participació ciutadana.
El creixement demogràfic moderat però continuat de Vilobí, fa que sigui necessari adaptar les
infraestructures i serveis a les demandes actuals i a les previsions futures. Aquest creixement també
ha implicat la interacció entre persones de cultures molt diferents, i en aquest sentit cal definir
polítiques d’integració i polítiques de tolerància i cohesió.
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9.1. Fomentar una nova política d’habitatge
9.2. Dotar la població de serveis suficients i de qualitat per garantir el bon nivell de vida dels
vilatans.
9.3. Afavorir i facilitar la integració dels immigrants i dels nouvinguts al municipi.
9.4. Potenciar l’educació ambiental.
9.5. Fomentar el teixit associatiu, la participació ciutadana i la seva implicació en la gestió
ambiental.
C. Document d’Usos i Regulació del Sòl No Urbanitzable
Aquest document és probablement el que té una relació més directa amb el nou planejament urbanístic
atès que conté les bases d’una proposta normativa per a la planificació urbanística del sòl no urbanitzable
de sant Vilobí d’Onyar amb la finalitat de ser incorporades en el planejament general vigent.
En virtut d’això es proposen unes normes d’ordenació per regular els usos en el sòl rústic dels municipis,
atenent l’àmbit territorial d’aquests, la tipologia d’activitats, les formes d’ocupació, les condicions
d’implantació, els requeriments de les edificacions, els procediments d’aprovació de les actuacions, etc.,
amb l’objectiu de desenvolupar un planejament que cerqui la sostenibilitat ambiental, la cohesió social i
la vertebració del territori.
Els principals objectius que estableix aquest document i dels quals se’n deriva la proposta normativa són:
•

Delimitar les subunitats de paisatge del sòl no urbanitzable del terme municipal.

•

Ordenar la totalitat dels paisatges i els espais rellevants per a la connectivitat ecològica.

•

Plantejar les dinàmiques que afectaran l’evolució dels paisatges i de la connectivitats ecològica
des d’una òptica supramunicipal i en el marc de la plana de la Selva.

•

Adaptar la regulació del sòl no urbanitzable del municipi a la legislació de paisatge vigent.

•

Establir les restriccions d’ús necessàries per la protecció del paisatge i la connectivitat ecològica.

•

Establir les directrius i recomanacions d’integració paisatgística per les masies, cases rurals i
construccions auxiliars ubicades en el sòl no urbanitzable.

•

Identificar les millors visuals paisatgístiques que ofereix el municipi.

És, doncs, a partir d’aquests objectius que s’establirà una proposta de normativa per regular els usos, les
activitats, les construccions i les condicions de protecció mediambiental en el sòl no urbanitzable del
terme municipal, així com la regulació dels elements bàsics del territori.
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3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.1. ANTECEDENTS.
D’acord amb la legislació sectorial d’aplicació, tot procés de planejament i gestió urbanística ha de
garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme sobre publicitat i
participació de la ciutadania, accions que s’emmarquen en un document autònom que definim com a
Programa de Participació Ciutadana.
El fonament legal que empara aquest document el trobem a l’article 8 de TRLU ja esmentat i així mateix
en l’article 59.3.a) del TRLU, en què s’estableix que el Programa de Participació Ciutadana forma part de la
memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb els estudis complementaris que s’escaiguin. D’altra banda,
l’article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
anterior (RLU), és qui en detalla el contingut i els tràmits d’aprovació (per part del Ple de la Corporació) i de
publicació (mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província).
En compliment d’aquests requeriments l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va aprovar el “Programa de
Participació Ciutadana per a l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal” mitjançant acord
del Plenari de data 26 de maig de 2016, acord que fou publicat en el BOP núm. 120 de 23 de juny de
2013.
El document aprovat i posteriorment emprat per a garantir la informació, aportació d’idees, debat
argumentat i, en definitiva, la participació ciutadana oportuna per a la redacció del nou planejament
urbanístics municipal, es transcriu a continuació.

3.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (aprovat pel Ple en sessió de
26/05/2016).
3.2.1. Introducció.
El municipi de Vilobí d’Onyar ja ha viscut la redacció d’un POUM, el qual fou aprovat inicialment per el Ple
Municipal el 29 de juliol de 2010. En data 21 de novembre de 2010, es va emetre el document de
referència sobre l’adequació del POUM al planejament territorial. Posteriorment es va generar un
document de proposta POUM per a l’aprovació provisional que incorporava les prescripcions dels informes
preceptius i les al·legacions estimades, i el va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
(CTUGi), la qual en sessió de 26 de març de 2014 va emetre l’informe urbanístic i territorial previst en
l’article 86bis de la disposició transitòria divuitena del text refós de la llei d’urbanisme.
A partir d’aquí, la tramitació d’aquest POUM va quedar paralitzada el 2015, any en què es produí un canvi
de govern municipal, el qual va voler fer un replantejament dels objectius i criteris del nou POUM de Vilobí
d’Onyar. En conseqüència, esdevé l’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i l’inici de
la seva tramitació.
La voluntat de la redacció d’aquest nou POUM és en tot moment aprofitar les anàlisis i comissions de
seguiment realitzades en aquell moment tant pel que fa als resultats, a les metodologies emprades, al
nombre i perfil dels participants com a la seva satisfacció, de tal manera que no es repeteixin accions
que puguin cansar a la ciutadania, tot aprofitant informació generada i sobretot, optimitzant recursos
materials i personals.
D’aquesta manera s’entén que, en tant que proposta, aquest document està obert a incorporar canvis
que tinguin com a objectiu recollir amb major exactitud les necessitats reflexives de la població de Vilobí
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d’Onyar en matèria urbanística i, que s’ajustin a l’interès del Ple de l’Ajuntament per conèixer i compartir els
arguments de la població en qüestions concretes.

3.2.2. Marc legal.
El Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) de Vilobí d’Onyar es redactarà de conformitat amb la
legalitat urbanística vigent constituïda, entre d’altres, pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme1 (parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer) i
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (a l’espera de
que aquest Reglament s’adapti al nou Text refós resultant de la modificació de la Llei 3/2012).
D’acord amb el que estableix l’article 8 del TRLUC, el programa de participació ciutadana ha de garantir i
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans de Vilobí d’Onyar durant el
procés de redacció del seu nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’apartat 5 d’aquest mateix article
estableix també que “s’han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels projectes
urbanístics, els mitjans d’accés dels ciutadans als dits projectes i als documents corresponents i la
prestació d’assistència tècnica perquè puguin comprendre’ls correctament”.
També s’estableix, a l’article 59.3 del TRLUC, que la documentació del POUM integrarà el programa de
participació ciutadana que l’Ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del Pla i
fins a la seva aprovació definitiva.
D’altra banda, el Títol Segon del RLUC desplega les determinacions relatives als drets d’informació i
participació ciutadana en l’activitat urbanística establint les fases que pot abastar el programa de
participació ciutadana, des de la fase prèvia fins la fase posterior al període d’informació pública, per tal
de facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs així com la formulació
d’al·legacions, suggeriments i/o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública.
Finalment, l’article 105 del RLUC estableix que l’aprovació i publicació del programa de participació
ciutadana, a càrrec del Ple de la Corporació, és obligatòria en el cas de formulació o revisió del POUM i
es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’Avanç del Pla.

3.2.3. Objectius.
L’objectiu principal del Programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM de Vilobí d’Onyar
és crear els espais adients per a què la ciutadania del municipi pugui participar en la nova redacció del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar (POUM).
Aquests espais han de garantir moments d’informació, d’aportacions d’idees o opinions i de debat
argumentat. Així mateix, el procés participatiu també ha d’incloure mecanismes per avaluar i retornar la
informació generada i processada en el projecte final.
En qualsevol cas, aquest programa de participació ciutadana cal entendre’l com el document
responsable de contenir les mesures i les actuacions previstes i necessàries per tal de garantir i fomentar
els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en el procés de redacció del POUM
de Vilobí d’Onyar.

3.2.4. Actuacions.
Les activitats que ens han de permetre materialitzar els objectius són diverses i es duran a terme en
diferents fases. La varietat d’accions programades pretenen donar resposta a la complexitat del tema a
tractar.
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3.2.4.1. Informació Ciutadana.
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, com a ens promotor d’aquest procés de revisió del planejament, ha de
facilitar i garantir l’accés als ciutadans a tota la informació generada en el transcurs d’aquest procés. Els
elements de què es disposaran per a facilitar dita informació seran els següents:
•

Creació d’una marca que identifiqui les actuacions de comunicació i de participació del POUM.

•

Elaboració i publicació de material informatiu que expliqui de forma genèrica el procés de revisió i
redacció del POUM i el planejament vigent utilitzant per a la seva difusió tots els mitjans de què
disposa el municipi (web, revista municipal, fulls informatius, etc.)

•

Creació d’un espai propi dins la pàgina web de l’Ajuntament i d’una bústia específica de correu
electrònic per tal d’informar, recollir opinions i presentar els resultats del procés.

•

Facilitar als ciutadans tant la consulta de documentació com la presentació de suggeriments i
propostes destinant-hi un espai físic concret que anomenarem Punt d’Informació del POUM (PIP).

3.2.4.2. Constitució del grup motor.
La gran implicació que aquest procés ha de tenir en el futur desenvolupament del municipi fa
aconsellable la creació d’un grup motor que s’ha d’erigir com a primer impulsor de propostes i primer filtre
d’anàlisi i discussió.
Es planteja com a un grup reduït per facilitar l’agilitat de les seves decisions. Així mateix es proposa que
estigui format per un grupuscle polític (l’alcalde, el regidor d’urbanisme i la regidora de participació), un
tècnic municipal que pugui fer la funció d’enllaç i un membre de l’equip redactor.
L’objectiu d’aquest grup és doncs treballar les bases del procés participatiu amb el recolzament i la
voluntat de l’equip polític municipal i de l’equip redactor per tal d’implicar-hi la ciutadania; és a dir:
dissenyar i desenvolupar l’estratègia metodològica específica del procés participatiu per a la revisió del
POUM de Vilobí d’Onyar.
En línies generals les funcions d’aquest grup motor han de ser les següents:
•

Disseny metodològic de les diferents activitats.

•

Seguiment i programació quotidiana.

•

Anàlisi dels materials a emprar.

•

Dinamització i difusió.

3.2.4.3. Creació del Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM).
El CAUM és un òrgan de caràcter consultiu dels treballs, activitats i iniciatives englobats en el procés de
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb l’objectiu de facilitar i garantir la participació
ciutadana.
Es planteja com a un grup més ampli que el grup motor (15 – 20 persones) que acull a actors institucionals
(representants polítics, tècnics, entitats, etc) i també ciutadania no organitzada però estretament
vinculada al territori.
L’objectiu principal d’aquest consell assessor és el d’establir-se com a un espai per a la informació
específica, debat i seguiment de propostes al llarg del programa de participació i la revisió del POUM de
Vilobí d’Onyar.
En línies generals, les funcions del CAUM han de ser les següents:
•

Realitzar el seguiment, la supervisió i, si s’escau, la reorientació del procés participatiu.
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•

Plantejar i debatre els punts de vista dels representants institucionals i associatius entorn dels
objectius, l’estratègia seguida i els resultats que es van obtenint.

•

Constituir-se com a un espai per a informar sobre el procés. En aquest sentit caldrà tenir en
compte les seves aportacions i punts de vista, tot i que és una comissió únicament de caire
consultiu; poden decidir sobre propostes de format però no de contingut.

La formalització i ratificació del Consell Assessor Urbanístic Municipal, d’acord amb allò que assenyala la
legislació vigent al respecte, es recolza en un conjunt de normes annexes al final d’aquest programa que
en defineixen la composició i en regulen el seu funcionament.

3.2.4.4. Creació del Punt d’Informació del POUM.
L’objectiu és en aquest cas crear un espai on la ciutadania de Vilobí d’Onyar pugui adreçar-se per
conèixer el procés i resoldre dubtes sobre el mateix. No és imprescindible la presència d’una persona
capaç de resoldre els dubtes però si crear un mètode ràpid i eficaç per traslladar-los a l’equip redactor (o
a qui correspongui en tot cas).
La formalització visual d’aquest espai es recolzarà en l’exposició del material vinculat al procés de revisió
de planejament en curs, convertint-se així en una font més d’informació.
La creació del PIP duu implícita també la creació d’una adreça electrònica específica, el que ha de
facilitar l’aportació de suggeriments i propostes, fins i tot des de l’anonimat.

3.2.4.5. Fases de desenvolupament del Programa.
En desplegament de l’esquema que la legislació urbanística vigent estableix de manera orientativa,
s’estableixen tres fases principals que tenen les mateixes finalitats que les anunciades per la Llei:
•

Fase prèvia. Accions d’informació i comunicació, establiment de canals de participació i recollida
i anàlisis de les aportacions en la fase d’Avanç de Pla.

•

Fase central en relació a l’Avanç de Pla. Des de l’aprovació de l’Avanç fins a la finalització del
període d’informació pública definint mecanismes per a garantir la informació i facilitar la
presentació de suggeriments.

•

Fase central en relació al Pla d’Ordenació Urbanística. Des de l’aprovació inicial del POUM fins a la
finalització del període d’informació pública definint mecanismes per a garantir la informació i
facilitar la presentació d’al·legacions.

•

Fase posterior. Des de la finalització del període d’informació pública de l’aprovació inicial, fins a
la publicació i vigència del Pla d’Ordenació Urbanística que resulti aprovat definitivament.

En compliment de lo disposat per la legislació urbanística, a continuació es presenta l’esquema global de
les fases del procés de participació ciutadana.
L’ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb la voluntat de tenir en compte les opinions, suggeriments i propostes
de la ciutadania des de l’inici de la redacció del POUM, proposa un programa de participació ciutadana
que tingui en compte les aportacions ciutadanes en fase d’inici dels treballs, en fase d’Avanç del Pla i en
fase d’aprovació inicial i provisional del POUM.
Els treballs plantejats en el procés de participació ciutadana són els següents:
Fase 1 / Fase prèvia
0.1 Sessió Informativa a la Ciutadania / Introducció al procés
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L’inici del procés participatiu i la interacció amb la ciutadania es fixen en la celebració d’una primera
sessió informativa oberta a tothom.
L’objectiu d’aquesta primera sessió informativa ciutadana és doble:
•

Presentació del procés del POUM (explicar de manera planera tot el que fa referència a la revisió
d’un POUM).

•

Presentació del procés de participació ciutadana (objectius, activitats i calendari).

Així doncs aquesta primera sessió, en tant que reunió purament introductiva, haurà de fer front, entre
d’altres, a les següents qüestions:
•

Què és un POUM?

•

Què és allò que està definint?

•

Què és allò que no pot abordar?

•

De quines fases es composa la tramitació d’un POUM?

•

De quina informació a consulta disposa la ciutadania?

•

Quins són els documents d’un POUM?

•

Quin és el calendari i programa de participació ciutadana previst?

•

Quins temes i arguments han sorgit en les comissions de seguiment?

Aquesta primera acció participativa es complementa amb l’inici d’una campanya de divulgació i
informació pública en els diferents mitjans municipals per tal de fer-ne partícips també a aquells ciutadans
que no hagin pogut assistir a la sessió informativa.
0.2 Informació, debat i reflexió / Tallers participatius.
Aquesta etapa central de la 1a. fase té per objectiu la creació d’uns espais on es fomenti i es faci possible
el debat i la reflexió a l’entorn d’aspectes claus en el devenir del municipi i que hauran de format part, des
de l’origen, de la revisió del planejament.
Això s’aconseguirà a partir de la organització d’un seguit de tallers participatius on l’equip redactor ha de
poder copsar l’opinió del conjunt de la ciutadania sobre els principals aspectes del municipi i sondeja, si
s’escau, possibles solucions urbanístiques a les demandes recollides.
El present programa de participació ciutadana preveu la realització de 3 tallers participatius, oberts a tota
la ciutadania però amb temàtiques restringides per tal de facilitar una participació oberta i plural i
promoure la participació de la ciutadania no associada, impulsant el debat i la reflexió per tal que tots els
ciutadans puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes.
Les temàtiques de les sessions participatives seran proposades per l’equip redactor i consensuades pel
CAUM, essent preferentment temes urbanístics i/o socials concrets i importants per a la ciutadania de Vilobí
d’Onyar proposats pel grup motor i validats pel Consell Assessor.
Aquests tallers o sessions participatives s’estructuraran en dues parts: la primera serà una exposició oral i
gràfica per part de l’equip redactor sobre el tema que es tractarà en la sessió i la segona serà la
dinamització de l’espai reflexiu amb la ciutadania assistent, on s’utilitzaran metodologies participatives per
recollir les aportacions sobre el tema del taller.
La finalització d’aquests tallers comportarà la necessitat de fer-ne un acurat anàlisi i valoració per part de
l’equip redactor, podent traslladar al CAUM el resultat d’aquesta feina per a fer-ne un debat i reflexió més
amplis.
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Disseny dels tallers participatius
En un inici el Programa de Participació Ciutadana del POUM de Vilobí d’Onyar preveia celebrar tres tallers
participatius amb temàtiques restringides per tal de facilitar una participació oberta i plural, amb l’objectiu
de crear els espais adients perquè la ciutadania del municipi pogués participar en la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar.
No obstant això, el municipi de Vilobí d’Onyar té la particularitat de ser la unió de diversos nuclis urbans, als
quals cal afegir-hi urbanitzacions i sectors edificats en sòl no urbanitzable, on la ciutadania té necessitats i
perspectives diferents. Per tal de ser sensibles amb aquesta singularitat, des del CAUM es va creure
necessari replantejar els tallers participatius i incrementar-ne el nombre, optant per plantejar quatre tallers
iguals, un per cada nucli urbà i un d’específic per al conjunt d’urbanitzacions i sectors edificats en sòl no
urbanitzable.
Així doncs, a cada taller es parlaria de les mateixes temàtiques, ja fos tractades des d’una vessant general
per a l’àmbit municipal de Vilobí d’Onyar o bé de manera més concreta per a cadascun dels nuclis
específics (Salitja, St. Dalmai, Vilobí i urbanitzacions/sectors edificats en SNU), sempre amb l’objectiu
d’obtenir una fotografia més detallada i en què quedés millor reflectida la visió que té la ciutadania del
seu municipi en funció del sector on viu.
Atenent doncs a aquesta organització, s’han celebrat fins a quatre tallers repartits i organitzats de la
següent manera:
1er taller
Nucli:
Data:
Lloc:

SALITJA
6 d’octubre de 2016
La Rectoria

2on taller
Nucli:
Data:
Lloc:

SANT DALMAI
20 d’octubre de 2016
Polivalent de Sant Dalmai

3er taller
Nucli:
Data:
Lloc:

URBANITZACIONS DE CAN TERRER i CAL FERRER
PAGÈS i SECTORS DE CAN BELLS i L’AEROPORT
27 d’octubre de 2016
Can Roscada

4art taller
Nucli:
Data:
Lloc:

VILOBÍ
3 de novembre de 2016
Can Roscada

En concret i per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el posterior
desenvolupament urbanístic del nou Pla, s’ha organitzat els tallers en base a quatre grans blocs que han
permès estructurar cadascuna de les jornades en quatre parts clarament diferenciades:
1a. Part. Model de poble.
2a. Part. Necessitats i estratègies de creixement.
3a. Part. Protecció del medi i usos en sòl no urbanitzable.
4a. Part. Necessitats d’equipaments i espais lliures.
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0.3 Sessió informativa de retorn a la ciutadania / Valoració dels tallers.
Aquesta etapa central de la 1a. fase té per objectiu la creació d’uns espais on es fomenti i es faci possible
el debat i la reflexió a l’entorn d’aspectes claus en el devenir del municipi i que hauran de format part, des
de l’origen, de la revisió del planejament.
El tancament del procés participatiu en aquesta primera fase requereix d’una sessió informativa de retorn
a la ciutadania, de nou oberta a tothom, per agrair la participació, exposar les aportacions realitzades en
els tallers participatius i explicar de manera breu i planera quins resultats poden ser susceptibles de ser
incorporats en el document d’avanç de planejament.
El conjunt de la valoració efectuada en relació a aquesta 1a. fase de la participació ciutadana formarà
part, també, de la memòria de l’Avanç de Pla.
Fase 2. Fase central en relació a l’Avanç de Pla
Aquesta fase s’iniciarà de manera immediatament posterior a l’aprovació de l’Avanç de Pla (el qual
inclourà també l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar) i té com a objectiu principal donar a
conèixer a la ciutadania la proposta d’Avanç de Pla validada i recollir les propostes i suggeriments que
puguin sorgir.
Per a la consecució d’aquests objectius en aquesta 2a. fase el present programa de participació
ciutadana preveu dur a terme les accions següents:
1.1. Exposició gràfica i documental de l’Avanç de Planejament.
Consistent en l’exposició pública de l’avanç de planejament del POUM de Vilobí d’Onyar coincidint amb la
publicació de l’acord d’aprovació del document i, per tant, de l’inici formal del període d’informació
pública establert per la legislació vigent.
L’objectiu és simple i no és altre que transmetre de la manera més visual i planera possible el document
d’Avanç del POUM incidint així directament en una major interacció de la ciutadania i, per tant, en un
millor procés participatiu.
En funció del grau de participació de la ciutadania en el conjunt de la 1a. fase el grup motor podrà
decidir d’incloure-hi una sessió informativa pública a mena de presentació formal de l’exposició.
1.2 Recollida i anàlisis dels suggeriments presentats.
Un cop exposat l’Avanç del POUM i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP), s’obrirà un procés
de recollida de suggeriments perquè els ciutadans facin arribar a l’Ajuntament, durant el període
d’informació pública de l’Avanç, les consideracions i propostes que considerin oportuns.
Un cop recollits serà l’equip redactor qui realitzarà un anàlisi d’aquests suggeriments, podent traslladar al
CAUM el resultat d’aquest anàlisi per a tenir-ne un debat i reflexió més amplis.
Fase 3. Fase central en relació al POUM aprovat inicialment
Aquesta fase s’iniciarà de manera immediatament posterior a l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar, a càrrec del Ple de l’Ajuntament, i té com a objectiu principal
donar a conèixer a la ciutadania el document proposat de tal manera que tothom disposi de la
possibilitat de presentar-hi les al·legacions que li semblin justes i pertinents.
En aquest sentit suposa iniciar una fase de la participació on la vinculació jurídica entre ciutadania i
govern municipal és molt més gran doncs les propostes que s’aportin ja no tenen la consideració de
simple suggeriment sinó la d’al·legació formal que cal resoldre i contestar de manera individualitzada.
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Per a la consecució dels objectius previstos per aquesta 3a. fase el present programa de participació
ciutadana preveu dur a terme les accions següents:
2.1 Exposició gràfica i documental del nou POUM.
Consistent en l’exposició pública del document aprovat inicialment pel Ple de la Corporació coincidint
amb la publicació dels acords i edictes corresponents i, per tant, de l’inici formal del període d’informació
pública establert per la legislació vigent.
L’objectiu és transmetre d’una manera el més visual i planera possible el document del POUM aprovat
inicialment incidint en una major informació de la ciutadania que permeti, a tothom qui ho estimi
convenient, presentar les al·legacions oportunes en defensa dels seus interessos individuals o col·lectius.
En funció del grau de participació de la ciutadania en el conjunt de les fases anteriors el grup motor
podrà decidir d’incloure-hi una sessió informativa pública a mena de presentació formal de l’exposició.
2.2 Recollida i anàlisi de les al·legacions presentades.
Durant el tràmit d’informació pública establert es recolliran totes les al·legacions presentades i es
traslladaran a l’equip redactor perquè redacti l’informe preceptiu i elabori, si s’escau, les modificacions
que s’escaiguin del document aprovat inicialment.
Fase 4. Fase posterior.
Aquesta fase s’iniciarà de manera immediatament posterior a l’aprovació provisional del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar, a càrrec del Ple de la Corporació, i té com a
objectiu principal donar a conèixer a la ciutadania el document resultant de la incorporació dels informes
sectorials de les diferents administracions competents així com de les al·legacions presentades pels
ciutadans i ciutadanes de Vilobí d’Onyar.
És en tot cas la última fase del procés de tal manera que la participació ciutadana ja no és de doble
sentit sinó que es limita a informar a la ciutadania sobre els resultats del procés.
Per a la consecució dels objectius previstos per aquesta 4a. i última fase el present programa de
participació ciutadana preveu dur a terme les accions següents:
3.1 Presentació pública de l’informe d’avaluació de les al·legacions.
Es presentarà públicament l’informe d’avaluació de les al·legacions presentades al POUM, així com dels
informes sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres, informant així a la ciutadania sobre quin
tractament se’ls ha donat des de l’equip redactor i el propi Ajuntament.
3.2 Informació periòdica sobre l’estat de la tramitació.
Un cop s’hagi realitzat l’aprovació provisional del planejament general es continuarà amb la tasca de
comunicació i informació a la ciutadania sobre l’estat de tramitació del planejament i sobre els seus
continguts en el supòsit de que, per informes de tercers, s’hi produeixin canvis i modificacions.
3.3 Sessió final d’agraïment i resum.
Un cop aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar per acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, la finalització del procés participatiu
requerirà d’una última sessió, oberta a tothom, per agrair la participació i exposar quina ha estat la
incidència de tot el procés en el document final.
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3.2.5. Seguiment i avaluació.
El seguiment del procés participatiu per a la revisió del POUM del municipi de Vilobí d’Onyar es realitzarà al
llarg de les diferents sessions participatives recollint l’opinió i la valoració dels participants al final de cada
taller.
Des de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar es disposarà també d’un horari d’atenció específic per al procés
participatiu i per a la informació general sobre el POUM on també es podrà avaluar el procés recollint els
dubtes i demandes dels ciutadans que s’hi dirigeixin.
L’encertada ubicació, dinamització i vida útil del PIP (punt d’informació del POUM) seran també elements
claus per a una millor participació i per a un més fàcil seguiment dels resultats per part de la ciutadania.

3.2.6. Cronograma.
Les activitats que ens han de permetre materialitzar els objectius són diverses i es duran a terme en
diferents fases. La varietat d’accions programades pretenen donar resposta a la complexitat del tema a
tractar.
0
1

2

3

4

Redacció i aprovació del PPC

Març de 2016

Sessió informativa prèvia

Abril de 2016

Tallers participatius

Abril - Maig de 2016

Sessió informativa de retorn

Juny de 2016

Previsió aprovació Avanç de Pla

Setembre de 2016

Exposició Avanç + ISAP

Octubre de 2016

Presentació i recull de suggeriments

Novembre – desembre de 2016

Previsió aprovació inicial del POUM

Maig de 2017

Període d’informació pública

Maig – Juny de 2017

Presentació i recull d’al·legacions

Juny – Juliol – Agost – Setembre de 2017

Previsió aprovació provisional POUM

Maig de 2018

Presentació informe al·legacions

Maig de 2018

Informació periòdica

Maig – Juny – Juliol – Agost – Setembre de 2018

Previsió aprovació definitiva CTU

Octubre – novembre de 2018

Finalització del procés / sessió final

Desembre de 2018

Cal assenyalar que és un calendari susceptible de ser modificat i/o adaptat a les conveniències
majoritàries, sempre a la recerca d’una major participació ciutadana.
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3.3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA FASE PRÈVIA i FASE 1.
3.3.1. Sessió informativa a la ciutadania.
El divendres 30 de setembre de 2016 es va dur a terme la primera sessió informativa a la ciutadania,
acció amb la qual es donava el tret de sortida al procés participatiu.
En aquesta primera sessió es va realitzar una simple explicació sobre el procés de redacció d’un nou
planejament urbanístic, enfocant la presentació, de manera prioritària, en els aspectes següents:
• Explicar de manera planera tot el que fa referència a la revisió del POUM de Vilobí d’Onyar
• Explicar en què consisteix la participació ciutadana vinculada a aquest procés.

3.3.2. Tallers de participació ciutadana.
Amb posterioritat a aquella primera reunió es va procedir a la preparació i posterior desenvolupament dels
tallers participatius, els quals es van realitzar entre el 6 i el 27 d’octubre de 2016, individualitzats per a cada
nucli (Vilobí, Salitja i Sant Dalmai), i reservant un taller exclusiu per a les urbanitzacions i veïnats en sòl no
urbanitzable (Can Terrer, Cal Ferrer Pagès i veïnats de l’aeroport i de Can Bells).
Per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el posterior
desenvolupament urbanístic del nou Pla, es va organitzar cadascun dels tallersd en base a quatre grans
blocs que han permès estructurar cadascuna de les jornades en quatre parts clarament diferenciades:
1a. Part. Model de poble.
2a. Part. Necessitats i estratègies de creixement.
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3a. Part. Protecció del medi i usos en sòl no urbanitzable.
4a. Part. Necessitats d’equipaments i espais lliures.
L’obtenció de dades de cadascun dels tallers es va recollir i analitzar en l’ ”informe de resultats dels tallers
participatius”, el qual s’adjunta en l’apartat d’annexes d’aquesta memòria.

3.3.3. Sessió informativa de retorn.
El divendres 2 de desembre de 2016 es va celebrar la sessió informativa de retorn a la ciutadania on es
van exposar els resultats dels tallers de participació ciutadana i les conclusions extretes per l’equip
redactor, i alhora es va explicar com s’incorporarien les aportacions dels tallers al document del POUM i
quina era la següent fase en matèria de participació ciutadana.
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA i JUSTIFICATIVA. ORDENACIÓ.
4.1. OBJECTIUS i CRITERIS PER AL NOU PLANEJAMENT.
4.1.1. Antecedents.
Tal i com es determina en el marc legal d’aplicació, un dels elements que ha de formar part intrínseca de
l’Avanç de Planejament és la determinació dels objectius i criteris, generals i particulars, als quals el nou
planejament haurà de donar resposta i trobar solució durant el seu procés de redacció, tramitació, gestió
i desenvolupament per tal d’assolir-los fermament.
La totalitat d’aquests criteris i objectius s’han obtingut com a resultat de tot el treball d’anàlisi i diagnosi
prèvies, no només de la situació urbanística vigent sinó també de multitud de factors socials, culturals,
econòmics i mediambientals que tenen una repercussió directa sobre el desenvolupament d’un municipi i
sobre el devanir de la seva població.
Són també, no gens menys, fruit del treball conjunt realitzat amb la ciutadania activa del municipi al
voltant del Programa de participació ciutadana i, molt especialment, en el marc dels tallers participatius
organitzats que han permès d’assolir un seguit de conclusions posteriorment convertides en accions més o
menys específiques que el nou planejament haurà d’assumir i assolir com a part d’aquests criteris i
objectius prèviament determinats.
En tot cas, per a una major comprensió tant d’aquest document com de la documentació gràfica que hi
està vinculada, es diferencien en apartats correlatius els següents objectius i criteris:


Objectius i criteris d’àmbit general, els quals són majoritàriament el resultat del compliment del nou
marc legal i jurídic d’aplicació i que, de manera genèrica, són comuns a qualsevol planejament
de nova redacció.



Objectius i criteris estratègics, exclusivament referits al municipi de Vilobí d’Onyar, els quals
defineixen estratègies concretes de creixement, remodelació o desenvolupament urbanístic
(veure plànol O.01).



Objectius i criteris específics, també exclusivament referits al municipi de Vilobí d’Onyar, que es
corresponen amb aquells objectius d’abast més puntual i que pretenen donar resposta a
problemes concrets, no sempre traslladables al conjunt del territori sinó afectant a àmbits
suficientment delimitats (veure plànol O.02).



Objectius i criteris ambientals i/o de sostenibilitat els quals, sense ser aliens al procés urbanístic,
resulten del procés d’avaluació ambiental a què cal sotmetre, obligatòriament, el nou Pla
d’ordenació municipal.



Objectius i criteris jurídics, entenen com a tals aquelles qüestions que s’esdevenen de convenis
urbanístics degudament acordats per l’Ajuntament i que deriven en diferents compromisos
adquirits sobre els quals reflexionar i, si s’escau, actuar.

4.1.2. Objectius i criteris generals.
Així doncs, atès el que s’ha exposat, el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Vilobí d’Onyar que resulti
de l’evolució del present Avanç de Planejament, haurà de donar compliment als següents objectius i
criteris d’àmbit general:
1) Fer efectiva la redacció del nou planejament general del municipi de Vilobí d’Onyar, dins del seu
àmbit territorial, mitjançant un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que estableixi amb
detall i precisió el futur desenvolupament urbanístic del municipi.
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2) Incorporar en aquest nou planejament la nova legislació urbanística derivada del vigent Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, parcialment
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a la resta de legislació en matèries sectorials
d’incidència en el camp urbanístic.
3) Amb caràcter general, el model d’implantació territorial a incloure en el nou planejament ha de
respectar l’estructura i proporció dels tres nuclis urbans que composen el terme municipal (Vilobí,
Salitja i Sant Dalmai) així com de les diferents àrees especialitzades d’ús residencial, preveient un
creixement moderat en relació a les diferents tipologies d’edificació, presents i futures, i sense
obviar l’existència d’un parc edificat i disseminat de construccions tradicionals lligades als usos
agropecuaris i a la preservació dels valors naturals i mediambientals de l’entorn.
En qualsevol cas, el nou planejament municipal haurà d’emprar com a principi general de
l’actuació urbanística el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible d’acord amb la
definició que se’n fa a l’article 3r. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
4) També serà un objectiu irrenunciable d’aquest nou planejament la seva adaptació a les directrius
generals i supramunicipals que es deriven de l’aprovació del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines i del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona.
En aquest sentit, pel que fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), el POUM
recollirà els criteris establerts per aquest alhora de projectar els futurs creixements de població
d’acord amb les estratègies definides per a cada nucli i/o àrea especialitzada així com les pautes
que hi trobem per a la posterior zonificació dels sòls classificats com a no urbanitzables.
Així mateix, també caldrà recollir i respectar les previsions i pautes que incorpora el Pla Director
Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), essent aquest un document d’àmbit més reduït
que el PTPCG de tal manera que aborda de manera més detallada i més concreta algunes de
les propostes esbossades en aquell.
En aquest punt, és important destacar que tot i ser figures de planejament molt properes en el
temps (el PTPCG data del mes de setembre de 2010 i el PDUSUG data del mes de juliol del mateix
any), presenten certes contradiccions entre elles, molt especialment en la manera de proposar i
acotar els creixements de cadascun dels àmbits doncs alguna de les propostes formulades en el
PDUSUG són fins i tot contràries a les directrius de preservació del sòl establertes en el PTPCG.
En qualsevol cas, tot i que es detalla i justifica molt millor en apartats posteriors d’aquesta
memòria, cal fer esment ja d’inici que la pauta principal emprada en la redacció d’aquest Avanç
enfront de les contradiccions detectades ha estat l’adopció dels criteris fixats en el PDUSUG
entenent que és un document de menor escala i, per tant, que recull les qüestions de manera
més genèrica a la que pot emprar el PTPCG en tant que document de major abast.
5) És també un criteri general a tenir en compte l’adaptació necessària de la documentació gràfica
preexistent per tal de poder fixar les previsions proposades pel nou planejament urbanístic del
municipi sobre una cartografia digital degudament referenciada sobre un sistema geodèsic de
referència ETRS89, a l’escala més adequada en cada cas (preferentment a 1/1000 pel que fa als
sòls urbans i a 1/5000 per als sòls no urbanitzables) i sempre d’acord amb la realitat física del
territori i la seva estructura.
Serà damunt d’aquesta cartografia estandarditzada que s’assenyalaran les diferents zonificacions
previstes en cada tipus de sòl així com les alineacions i rasants de la vialitat prevista en cadascun
dels àmbits.
Així mateix, en aquesta línia d’homogeneïtzació de la documentació urbanística, la qualificació
del sòl en diferents zonificacions es farà en funció del teixit preexistent, dels seus valors històrics, les
seves tipologies d’edificació, les compatibilitats d’usos i les necessitats funcionals derivades
d’aquests usos, etc., tot respectant la codificació i glossari de termes establerta des del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal d’homogeneïtzar els
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diferents planejaments municipals i així poder-los traslladar en un sol mapa sintètic que aglutini els
planejaments de tot el país (Mapa Urbanístic de Catalunya – MUC).
6) Caldrà fer la previsió de les reserves d’espai necessàries per adequar les previsions reals de
creixement a les circumstàncies del municipi en el nucli urbà, prenent com a punt de partida la
realitat actual.
7) La revisió dels límits del sòl urbà i dels creixement urbanístics residencials previstos pel planejament
actualment vigents al municipi s’ajustaran a una dimensió que els faci fàcilment executables.
8) El tractament del sòl no urbanitzable haurà de garantir l’equilibri mediambiental, amb la protecció
de les àrees de valor agrícola, les de valor forestal i les de protecció de caràcter hidrològic,
sempre d’acord amb les condicions del territori i els seus espais amb valor natural i paisatgístic.
9) S’haurà d’establir la necessària protecció de la xarxa de comunicacions, ja siguin vies interurbanes
o camins rurals, de la xarxa de recs, de les fonts, de les rieres i d’altres elements estructurals del
territori.
10) El nou planejament inclourà la determinació d’unes normes urbanístiques i unes ordenances
ajustades a la realitat del municipi que facilitin la seva aplicació tot incorporant les zonificacions
amb unes regulacions detallades i precises per a cada règim del sòl, de manera que s’adaptin
als objectius de cadascun d’ells, inclosa la definició d’un estàndard de superfície mínima per als
habitatges de nova creació.
11) Aquestes determinacions comportaran també l’establiment d’unes normes d’edificació que
tinguin especial cura en la integració de les construccions dins dels nuclis existents i que recullin
suficientment la normativa de protecció dels sistemes urbanístics previstos (carreteres, camins,
cursos fluvials, àmbits de protecció paisatgística, etc.)
12) Serà necessari també de dur a terme una adequada previsió de la gestió urbanística del sòl
urbanitzable per sectors, avaluant la seva viabilitat econòmica i la seva facilitat de gestió.
13) Es concretarà el nivell de desenvolupament dels diferents polígons d’actuació urbanística i plans
de millora urbana que preveu el planejament vigent per tal de qualificar cada àrea de manera
coherent en el POUM.
14) S’inclourà la definició dels paràmetres necessaris per garantir una correcta protecció i preservació
del patrimoni arqueològic, natural i patrimonial.
En aquest sentit, el nou planejament haurà de determinar, en un Catàleg de Béns a Protegir, tots
aquells elements històrics, arquitectònics i paisatgístics que disposin d’un interès real i suficient que
en justifiqui la seva conservació, ja sigui total del bé o parcial de l’element concret, establint els
drets i deures oportuns per a cadascun d’ells.
15) Es procurarà d’incidir en la protecció i promoció d’una urbanització i una arquitectura de qualitat,
tant pel que fa als edificis com als espais lliures, tan públics com privats, en totes les classificacions
de sòl.
16) També caldrà introduir-hi una regulació adient de les activitats econòmiques i de la resta d’usos
garantint la seva compatibilitat i integració amb la resta d’usos de l’entorn, ja sigui en sòl urbà o bé
en totes les classificacions de sòl.
17) El nou planejament haurà de preveure la reserva dels terrenys necessaris i suficients per a sistemes
urbanístics, ja siguin espais lliures públics, equipaments comunitaris, serveis tècnics, i/o sistemes de
comunicacions al servei del municipi, utilitzant per aquestes funcions les porcions de sòl més
adients.
En la mateixa línia també caldria destriar entre aquells sistemes d’àmbit estrictament local
d’aquells que tenen continuïtat en el territori i, per tant, són part de sistemes d’àmbit
supramunicipal en ocasions ja regulats, total o parcialment, des de Plans directors sectorials.
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18) La promoció d’una mobilitat sostenible que permeti d’establir estratègies i propostes d’actuació
que ofereixin una xarxa viària d’accés i distribució als diferents veïnats adequada a la realitat
actual i a les noves propostes de creixement, localitzant convenientment la previsió
d’aparcaments dissuasius.
19) El foment d’itineraris d’interès paisatgístic dins del terme municipal, tant per vianants com per
bicicletes.
20) La millora dels serveis vinculats a la promoció del municipi i dels seus valors d’interès, entenent el
turisme sostenible com una font de riquesa i desenvolupament econòmic, social i cultural que no
es pot menystenir.
21) Finalment, en aplicació de l’article 57.3.b de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de
Text refós de la Llei d’urbanisme, el nou planejament de Vilobí d’Onyar està a priori subjecte a la
obligatorietat de garantir reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en
el desenvolupament dels sòls urbans no consolidats i dels sòls urbanitzables previstos, sense obviar
la possibilitat d’ubicar una part d’aquest sostre en sòls classificats d’equipaments i, per tant, sota la
definició de sistema d’habitatge dotacional públic.

4.1.3. Objectius i criteris estratègics.
Ja en un nivell de major concreció i adaptació a les singularitats del municipi, el futur Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar que resulti de l’evolució del present Avanç de Planejament,
adoptarà un seguit de objectius i criteris estratègics com a mètodes preferents per a la consecució
d’aspectes diversos majoritàriament obtinguts de les aportacions realitzades per la ciutadania en el marc
de la participació ciutadana duta a terme degudament filtrades per l’equip redactor amb l’objectiu
d’excloure’n aquelles que resultarien contràries a la legalitat vigent o no respecten suficientment el
planejament de rang superior.
Aquests objectius i criteris estratègics, degudament recollits en el plànol O.01.1, s’han distribuït d’acord als
tres blocs següents:


Objectius de millora de l’ordenació urbana




Objectius de millora de la mobilitat
Objectius d’increment o d’idoneïtat de les dotacions de sistemes d’equipaments, serveis tècnics i
espais lliures.

4.1.3.1. Objectius de millora de l’ordenació urbana
El municipi de Vilobí d’Onyar és singular en molts aspectes però podem dir que ho especialment per
respondre a una estructura amb diversos nuclis de població que podrien respondre, per sí sols, a la
condició de nucli independent, destacant en aquest sentit els nuclis de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant
Dalmai.
No obstant això, la seva condició de municipi de la plana selvatana i la presència de grans
infraestructures de transport com és el cas de l’aeroport de Girona també han comportat la presència de
diverses àrees especialitzades d’us residencial d’entre les quals en destaca, per la seva dimensió, la
urbanització de Can Terrer.
Aquesta particular estructura urbana ha estat un element present des del primer moment i, per tant,
també fou el criteri emprat per plantejar la participació ciutadana d’una manera més propera al ciutadà i
més adaptada a cada lloc.
En conseqüència, aquesta divisió en àmbits diferenciats és també una constant per tal de fer més
entenedora la justificació de la nova ordenació prevista i, principalment, per tal d’adaptar-la més i millor a
les particularitats i singularitats de cadascun dels sectors escollits.
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Model d’implantació territorial global.
La pauta de creixement del conjunt del municipi els últims 15 anys ha gairebé esgotat el potencial de
creixement recollit a les NNSS vigents especialment pel que fa al nucli de Vilobí d’Onyar. No obstant això
cal valorar l’excepcionalitat d’aquest gran creixement i ponderar les possibilitats reals que encara serien
possibles d’acord al planejament vigent, havent de preveure un creixement global moderat i raonable de
tal manera que sigui possible d’abordar les diferents problemàtiques detectades sense incórrer però en
una previsió i/o delimitació de sectors i polígons d’actuació desvinculada de les necessitats reals del
municipi, prioritzant les estratègies de compleció o reconversió de sòls obsolets o desendreçats i limitant
les noves ocupacions de sòl a aquelles que es demostrin imprescindibles.
És doncs un objectiu estratègic global la determinació d’un model d’implantació pel conjunt del municipi
de Vilobí d’Onyar d’intensitat moderada, que doni resposta a les necessitats reals però sense caure en
l’excés o la sobredimensió.
Model d’implantació i ordenació urbana per als sectors de Vilobí i Cal Ferrer Pagès.
Si bé en origen es podria arribar a considerar el nucli de Vilobí i el sector de Cal Ferrer Pagès com a
sectors independents, la plena consolidació del segon i la inclusió en l’espai intersticial entre ambdós
d’equipaments de caire general com són la zona esportiva i l’ambulatori local fan que sigui convenient
d’entendre-ho com a un únic nucli de població.
A partir d’aquí l’aplicació del PTPCG ens porta a aplicar-hi una estratègia de creixement moderat a priori
enfocada a créixer en direcció sud-oest en tant que és la única franja de sòl no urbanitzable que el propi
Pla estableix com a sòl de protecció preventiva i descartant el creixement cap al nord, en la franja existent
entre el nucli actual i el riu Onyar en tant que són espais que el Pla estableix com a sòls de protecció
especial.

Pla Territorial vigent.

No obstant això aquí és on es produeix una de les primeres i més importants contradiccions entre el PTPCG
i el PDUSUG en tant que aquest segon proposa com a sector preferent per als nous creixements
residencials que pugui requerir el nucli de Vilobí d’Onyar la franja de terreny situada entre aquest i el riu (al
nord) insinuant com a una estratègia preferent la ocupació d’aquests espais intersticials entre la població i
l’Onyar abans que promoure el salt de la riera Grevolosa que actua com a límit físic del nucli urbà de
Vilobí per la banda sud-oest.
Creiem en aquest sentit que l’estratègia proposada en el PDUSUG és més adequada atès que permet la
delimitació dels sòls urbans i urbanitzables de Vilobí entre els dos cursos fluvials que ja el ressegueixen
actualment (el riu Onyar pel nord-est i la riera de la Grevolosa pel sud-oest) i dificulta l’aproximació dels sòls
urbans de Vilobí i de Can Terrer tot descartant l’establiment d’un continu urbà entre ambdós sectors que
resultaria contrari a tota lògica urbanística i que suposaria una merma de la connectivitat biològica
existent a l’actualitat.
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Pla director urbanístic actual.

Així doncs, atorgant major veracitat al PDUSUG que al PTPCG, els objectius estratègics principals a
perseguir en allò que fa referència al model d’implantació i ordenació del nucli de Vilobí hauran de ser els
següents:


Prioritzar el creixement residencial del nucli cap al nord, en direcció al riu Onyar, completant la
franja de terrenys existents entre el límit vigent del sòl urbà i la llera del riu Onyar.
Aquest objectiu es contradiu amb les previsions del Pla Territorial de les Comarques Gironines que
classifica aquests terrenys com a sòl de protecció especial de manera que caldrà compensar-ne
la seva afectació mitjançant la classificació com a sòls de protecció especial d’una superfície
equivalent de terreny que actualment no gaudeixi d’aquesta protecció però que per la seva
naturalesa i valor paisatgístic es puguin considerar espais a tractar com a sòls de protecció
especial.



Establir la creació d’un parc fluvial al llarg del riu Onyar, en el tram que resta comprès entre la
GI.533 i la GIV.5341, que actuï com a final dels creixements urbans abans descrits i alhora
garanteixi la connectivitat biològica d’aquest espai (tal i com s’assenyala en el PDUSUG).



Proposar un canvi en la tipologia de l’actual sector SAU.VII (l’únic sector de sòl urbanitzable previst a
les NNSS vigents que resta per desenvolupar), entenent que la tipologia industrial actual no és la
més idònia doncs pot comportar problemes de coexistència amb el teixit residencial amb què
limita. En aquesta línia s’entén més adequada una estratègia de creixement residencial que a
més a més ubiqui els espais de cessió a tocar de la carretera GI.533.



De manera coordinada amb l’objectiu anterior caldrà mantenir la previsió de creixement del
sector industrial conegut com a “l’Empalme” (ocupat en més de 2/3 parts) tot traslladant-lo cap a
l’oest, amb continuïtat directa amb el sector vigent.
Aquesta nova ubicació de la reserva de creixement del sector ha d’anar en la línia de l’objectiu
anterior alhora que permetrà una millor mobilitat del sector en tant que la GI.533 deixa de ser un
vial intern del polígon.



Valorar la conveniència de reconèixer com a sòl urbà el conjunt d’habitatges de la Sarreda, una
dotzena d’habitatges agrupats en un radi de menys de 200 mts. i situats a tocar del nucli urbà, a
l’entorn dels camins de les Comes i de la Fraternitat Santa Clara.
Aquests són dos vials molt transitats però mancats de la urbanització suficient de manera que la
creació d’un polígon en aquest entorn permetria fer la gestió urbanística necessària per
solucionar-ne les mancances reals i actuals sense que això hagués de comportar,
necessàriament, nous habitatges i/o l’ampliació de les edificacions actuals (a priori incloses en el
catàleg de masies i cases rurals).
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Resoldre la manca de sòl suficient per a la reforma i ampliació de l’escola de primària existent i
situada entre la GIV.5341 i el carrer Madrenys.
En aquest sentit cal assenyalar que l’any 2009 es va aprovar una modificació puntual de les NNSS
vigents que tenia per objecte la classificació d’una parcel·la per equipament docent vinculada a
un creixement del sòl urbà en la franja de terreny compresa entre el nucli i el riu, si bé s’ha pogut
constatar els recels a l’aprofitament d’aqueta operació per a la construcció d’una nova escola de
primària especialment pel sobrecost que implica desaprofitar les instal·lacions existents i pel
sentiment de la ciutadania de mantenir l’escola en una ubicació cèntrica i no pas desplaçada
del nucli.
Això porta a plantejar la possibilitat d’ubicar aquesta nova reserva de sòl per equipaments just a
l’altre costat de la GIV.3541 que delimita el nucli urbà per la banda sud. Aquesta operació es
podria completar amb la presència d’altres equipaments (estació d’autobusos, aparcaments
dissuasoris, etc.) de manera que es contrarestés parcialment el desplaçament progressiu de la
centralitat del casc antic atès que tots els creixements moderns s’ha situat al costat de ponent de
manera que ajuntament, església, escola, etc. S’estan veient desplaçats a un extrem del nucli
perdent la centralitat que els havia pertocat tradicionalment.
En qualsevol cas es tracta d’un àmbit parcialment afectat per la petjada acústica de l’aeroport i
en què també es produeix una afectació de sòls de protecció especial segons el PTPCG, havent
de preveure’n la compensació oportuna tal i com s’ha descrit en el primer dels apartats.



Finalment caldrà també que el POUM contempli la regularització de la zona d’equipaments limítrof
amb l’antic sector de Cal Ferrer Pagès, una zona de propietat municipal que inclou equipaments
esportius diversos que les NNSS vigents defineixen simplement com a sòl no urbanitzable.

Model d’implantació i ordenació urbana per al sector de Salitja.
A diferència dels casos anteriors les directrius per a Salitja del PTPCG i del PDUSUG són sensiblement
coincidents atès que ambdós estableixen la necessària reducció de l’actual SUD.6, un sòl urbanitzable
residencial que les NNSS vigents contemplen a l’oest del nucli actual.
En virtut d’aquesta “coincidència” i ateses les discussions sorgides a l’entorn de la participació ciutadana
realitzada, els objectius estratègics principals a perseguir en allò que fa referència al model d’implantació i
ordenació del nucli de Salitja hauran de ser els següents:


Establir una nova delimitació pel SUD.6, de menor superfície que l’actual, que permeti però una
millora de la mobilitat i un increment de l’àrea d’equipaments existent al costat de la rectoria i que
inclou la piscina descoberta.



Mantenir i/o modificar parcialment els sectors de sòl urbà no consolidat actuals en tant que resultin
necessaris per a la gestió i obtenció com a cessió urbanística de nous vials o espais públics
suficients en el context de l’evolució del nucli de Salitja.



Permetre la reconversió d’algunes instal·lacions ramaderes obsoletes i que es troben gairebé
annexes al sòl urbà actual integrant-les, si s’escau, dins del teixit residencial.



Mantenir i preservar el caràcter rural del nucli de Salitja, essent aquesta la principal característica
que el fa singular.

Model d’implantació i ordenació urbana per al sector de Sant Dalmai.
De la mateixa manera que succeïa per al nucli de Vilobí, les discrepàncies entre el PTPCG i el PDUSUG en
l’àmbit de Sant Dalmai són, com a mínim, significatives.
El PTPCG no reconeix Sant Dalmai com un assentament a l’alçada de Salitja o Vilobí tot i tractar-se d’un
antic municipi independent com ho foren els altres (amb la seva parròquia, els seus equipaments, etc.),
per la qual cosa tampoc en defineix cap estratègia de creixement sense que enlloc s’indiqui com actuar
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en aquests casos atès que considerar Sant Dalmai com a una àrea especialitzada d’ús residencial no es
correspon, de cap manera, amb la realitat física present.

Reproducció parcial del PTPCG en què s’aprecia
la diferència de tractament entre Sant Dalmai i
Salitja tot i ser nuclis històricament equivalents.

En l’altre costat, el PDUSUG sí que considera Sant Dalmai com a un nucli amb expectatives de creixement,
assenyalant tres àmbits de possible expansió a l’entorn del nucli actual.

Reproducció parcial del PDUSUG en què
s’observen les àrees prioritàries de creixement a
l’entorn del nucli de Sant Dalmai.

Si considerem de la mateixa manera que s’ha fet anteriorment que el PDUSUG és un document de major
detall i, per tant, més ben adaptat a la realitat del territori, els objectius estratègics principals a perseguir en
allò que fa referència al model d’implantació i ordenació del nucli de Sant Dalmai hauran de ser els
següents:


Establir els possibles creixements de sòl urbà o urbanitzable de Sant Dalmai en el sector de llevant
del nucli (a la dreta de la GI.533) tot omplint els buits existents i ja previstos pel PDUSUG, tots ells
exclusivament per a usos residencials.
Aquest objectiu es contradiu amb les previsions del Pla Territorial de les Comarques Gironines que
classifica aquests terrenys com a sòl de protecció especial de manera que caldrà compensar-ne
la seva afectació mitjançant la classificació com a sòls de protecció especial d’una superfície
equivalent de terreny que actualment no gaudeixi d’aquesta protecció però que per la seva
naturalesa i valor paisatgístic es puguin considerar espais a tractar com a sòls de protecció
especial.
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Plantejar la supressió de l’actual SUD pendent de desenvolupar al costar esquerra de la carretera
per així concentrar el sòl urbà de nova creació a un sol costat d’aquesta.



Mantenir la singularitat del sòl industrial de l’empresa càrnica existent evitant qualsevol possibilitat
de continu urbà entre aquesta i el sector oest de Sant Dalmai, no només per evitar la coexistència
d’usos industrials i residencials sinó també per no perjudicar l’efecte connector del riu Onyar i el seu
entorn més immediat.

Model d’implantació i ordenació urbana per a les àrees especialitzades existents.
Can Terrer.
És la única urbanització plenament reconeguda en el PTPCG sense que s’hi estableixi cap estratègia
específica de creixement, reducció o extinció. En conseqüència, els objectius a establir-hi pel que fa a la
implantació urbanística es limiten als següents:


Revisió de la superfície i emplaçament de les àrees lliures i d’equipaments en relació a la seva
funcionalitat, havent de preveure, si s’escau, noves dotacions o la modificació raonada de les
existents.



Regularització del límit actual del sòl urbà en tant que s’ha detectat que alguns elements de la
vialitat es varen resoldre fora d’àmbit i, per tant, en sòls de propietat privada que mai s’han cedit
convenientment.



Incorporació també a tall de regularització de límits d’una porció de sòl existent a l’extrem nordoest de l’àmbit en què hi trobem diferents habitatges construïts en sòl no urbanitzable que
disposen però de la corresponent llicència d’obres atorgada entre els anys 70 i 80 del segle
passat, considerant per tant la oportunitat d’incloure-les en el conjunt del sector amb l’objectiu real
i final de permetre la definitiva urbanització dels “quasi” carrers que hi donen accés i de possibilitar
que aquells habitatges disposin dels serveis propis d’un sòl urbà.

Can Bells.
És un sector que no gaudeix de la consideració de sòl urbà o urbanitzable tot i que la seva estructura
física és molt similar a la d’una urbanització parcialment desenvolupada atesa la presència d’una
cinquantena d’habitatges legalment implantats als quals s’accedeix per camins parcialment urbanitzats i
en què hi trobem nombrosos espais intersticials entre parcel·les ja construides que, a la pràctica, tenen
l’aspecte de finques pendents d’edificar.
És, per tant, un sector del tot singular que requerirà el desenvolupament d’estratègies singulars i que es
troba encara en procés de discussió atesa la dificultat de trobar l’equilibri entre els drets i deures d’uns i
altres a fi i efecte de garantir-ne la viabilitat urbanística, social i econòmica.
En aquest sentit cal assenyalar també que mentre que el PTPCG no en fa cap menció (tot i considerar la
totalitat de l’àmbit com a sòl de protecció preventiva, apte per ser transformat), el PDUSUG sí que obre la
porta a la regularització d’aquest àmbit com a un sòl urbà no consolidat amb l’únic requeriment d’evitar el
continu urbà i mantenir la connectivitat biològica entre els sectors est i oest del sector.
Per tant, els objectius que s’hi defineixen pel que fa al model d’implantació i ordenació d’aquest sector
són els següents:


Delimitar un o varis polígons d’actuació urbanística que permetin la plena regularització de les
edificacions existents així com la possible edificació d’aquells buits intersticials que responen a un
aspecte semiurbà.



Garantir la viabilitat de la gestió d’aquests polígons especialment en relació a la seva dimensió, el
seu volum de cessions i el seu equilibri econòmic en tant que un nombre considerable de
parcel·les ja té l’edificabilitat consolidada.
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Aeroport.
No es fa referència pròpiament a l’equipament aeroportuari gestionat per l’Estat sinó al conjunt
d’habitatges que foren implantats al llarg de la carretera GIV.5343 i que es troben plenament afectats pel
conjunt de servituds aeronàutiques de l’aeroport Girona – Costa Brava.
En aquest sentit l’objectiu real és el de poder dotar els habitatges existents dels serveis mínims necessaris
en tant que resulta innegable la seva existència si bé essent conscients que això no és possible a partir de
l’ús residencial exclusiu sinó aprofitant les estratègies definides tan en el PTPCG com, especialment, en el
PDUSUG en què s’hi preveu la creació d’una àrea especialitzada d’usos mixtes que aprofiti les sinèrgies
derivades de l’aeroport.
Són, per tant, objectius a complir en la definició del model d’implantació d’aquest sector, els següents:


Previsió i delimitació d’un sector de sòl per a usos mixtes i directament vinculat a la prestació de
serveis a l’aeroport (serveis de transport, oficines, hotels, restauració, etc.) o a l’aprofitament de les
sinergies que se’n deriven (activitats logístiques, indústria aeronàutica, etc.).



Integració dins d’aquest sector dels habitatges existents i legalment implantats a fi i efecte de
poder-los dotar dels serveis mínims necessaris (clavegueram, aigua potable, etc.).



Incloure dins d’aquest àmbit la depuradora de l’aeroport entesa com a una infraestructura
comuna que caldrà gestionar de manera mancomunada per tal de donar resposta a les
necessitats derivades de l’ampliació de l’aeroport i a les necessitats derivades de la creació
d’aquest nou sector.

Sector PGA Golf - Catalunya.
L’actual camp de golf PGA Catalunya està situat fonamentalment al municipi de Caldes de Malavella a
excepció d’una petita part ubicada al municipi de Sils i té la consideració de sòl urbà parcialment
consolidat en què a més a més de l’equipament esportiu per a la pràctica del golf hi trobem un
equipament hoteler de primer nivell i un potencial de l’ordre de 400 habitatges (367 a Caldes i 40 a Sils).
És coneguda tant pel consistori com per la pròpia Direcció General d’Urbanisme la voluntat d’ampliació
d’aquest sector, ampliació que només resulta possible en direcció nord (dins del terme municipal de
Vilobí) atès que per l’est i pel sud es troba delimitat per l’autovia A2 i per l’oest per l’autopista A7, motiu pel
qual durant la redacció de l’anterior POUM l’empresa PGA GOLF DE CATALUNYA S.A. (absorbent de PGA
GOLF DE VILOBÍ, S.L.) va transmetre a l’ajuntament de Vilobí aquesta voluntat d’ampliar el complex arribant
a signar en data 23 d’octubre de 2013 un conveni amb l’Ajuntament en què s’acordava la voluntat de
delimitació d’un SUD per a usos esportius, complementaris i residencials de baixa densitat.
Si bé en aquell moment les previsions de PGA GOLF DE CATALUNYA S.A es limitaven a l’ampliació del
camp de golf i de l’oferta residencial vinculada, la maduració del projecte els ha portat a proposar una
actuació més ambiciosa amb què es pretén convertir aquest equipament en un “resort” que diversifiqui
l’oferta d’oci amb la construcció d’altres equipaments i activitats recreatives majoritàriament a l’entorn d’un
llac artificial al voltant del qual s’hi implantaria una hípica, instal·lacions esportives diverses i fins i tot una
activitat agrícola especialitzada en la vinya amb celler propi, sense renunciar però a la l’ampliació de
l’oferta residencial vinculada.
Així doncs, amb aquests antecedents (reforçats amb la recent tramitació d’un Pla especial urbanístic per a
l’inici de les activitats esportives i de celler), es posa de manifest que el POUM que es derivi d’aquest Avanç
haurà de perseguir un seguit d’objectius en relació al model d’implantació d’aquest resort, especialment
atesa la voluntat d’introduir-hi més oferta residencial.
Són, a priori, objectius a complir en relació al model d’implantació i ordenació per a l’ampliació del sector
PGA Golf – Catalunya, els següents:
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Valorar i definir el sector d’ampliació com a sector discontinu en el benentès que les cessions
obligatòries per a espais lliures i equipaments cal ubicar-les en un emplaçament que pugui ser
profitós per al conjunt del municipi.
Aquesta discontinuïtat també pot ser emprada per a la ubicació de l’habitatge de protecció
oficial que hi resulti obligatori entenent que aquest HPO pot tenir una major utilitat en ubicacions
properes al nucli urbà.



Establir els límits i requeriments d’aquest nou sector per tal de que estiguin en concordança amb
els planejaments de rang superior tot admetent que es tracta d’una actuació amb una
repercussió sobre el territori que va molt més enllà de l’exclusivitat del terme municipal de Vilobí i
que, per tant, en alguns aspectes pot ser abordada com a una actuació d’interès estratègic i
territorial.

4.1.3.2. Objectius de millora de la mobilitat.
El futur POUM haurà de procurar de resoldre les problemàtiques de mobilitat actuals detectades així com
aquelles que es puguin derivar de la previsió de nous sectors de creixement, sectors que generaran més
desplaçaments i que caldrà fer compatibles amb la xarxa actual per tal de poder assolir una mobilitat
suficientment sostenible.
A semblança de l’apartat anterior caldrà diferenciar entre aquells objectius d’abast general per a tot el
terme municipal respecte d’aquells que afecten a àmbits i sectors concrets.
Mobilitat territorial global.
Ateses les característiques del municipi de Vilobí, la mobilitat territorial de competència local es limitarà
majoritàriament a la definició, establiment i regulació del sistema viari necessari i suficient per a garantir un
adequat nivell de mobilitat terrestre suficientment compatible amb les infraestructures de rang superior
(nombroses i destacades ates la ubicació del municipi en un corredor d’infraestructures de comunicació i
en què hi destaca la presència de l’aeroport Girona – Costa Brava).
En aquesta línia caldrà establir com a criteris i objectius a assolir en el marc del POUM els següents:


Definició d’un sistema viari suficient i adequat en què s’hi distingeixin el rang i/o categories que
s’assenyalen a continuació:
o

o

o

Xarxa bàsica.
Entesa com tota aquella que permet la comunicació per carretera entre els tres nuclis
que composen el terme municipal (Vilobí, Salitja i Sant Dalmai) amb la resta del territori.
Són, per tant, vies interurbanes que depenen d’administracions de rang superior
(Diputació, Generalitat i/o Estat espanyol). Dins el terme municipal, trobem diverses vies
d’aquest tipus: l’autopista AP-7, l’eix transversal C-25, la GI-533 de Santa Coloma de
Farners a Girona, la GI-534 de Vilobí a Salitja, la GI-V-5331 de l’aeroport a Aiguaviva, la GIV-5341 de l’A-2 a Vilobí d’Onyar, la GI-V-5343 de l’aeroport a Vilobí d’Onyar, la GI_7523 de
Sant Dalmai a Salitja, i la N-156 de l’A-2 a l’aeroport de Girona.
Xarxa local.
Tota la trama local apte per a la circulació que resulta d’interès per a la vertebració del
municipi i les comunicacions dins del terme municipal. Distingirem, a priori, entre la xarxa
local primària, la xarxa local secundària i la xarxa local urbana (carrers en sòl urbà i zones
d’aparcament públic).
Xarxa de camins.
Entesa com una xarxa de vials no pavimentats, majoritàriament ubicats en sòl no
urbanitzable i que tant poden respondre a un règim de titularitat pública com a un règim
de titularitat privada. En un principi els classificarem en xarxa de camins d’ús habitual,
xarxa de camins d’ús ocasional i senders.
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Establiment de pautes d’actuació i/o comportament que facilitin la mobilitat interna entre
els tres nuclis principals especialment en recorreguts a peu o en bicicleta. En aquest
mateix sentit també serà interessant de facilitar recorreguts senzills entre els nuclis i
l’aeroport especialment si es fa realitat la construcció de la nova estació de tren a
l’eroport.



Determinar les previsions necessàries i suficients per a poder establir noves àrees
d’aparcament en ubicacions limítrofs als diferents centres urbans (Vilobí, Salitja i Sant
Dalmai).

Mobilitat en l’entorn de Vilobí i Cal Ferrer Pagès.
A priori cal cercar l’assoliment dels objectius principals següents:


Donar continuïtat al Passeig de la Crosa per a connectar-lo per l’oest amb la GI.533 i per l’est amb
la GIV.5341 de tal manera que es podria convertir en una mena de ronda nord que alleugerís el
trànsit pel centre de la població.
En relació a l’enllaç est es plantegen dues alternatives per avaluar: la connexió amb la rotonda
del camp de futbol (el que implica un pont per creuar l’Onyar) o amb el C/. Santa Margarida
mitjançant un nou giratori i sense necessitat de creuar el riu.



Donar continuïtat a una ronda sud tot allunyant l’actual GIV.5341 del pati de l’escola, permetent la
urbanització d’un ampli vial amb una bona disponibilitat d’aparcament dissuasori.



Limitar el polígon industrial i la seva reserva de creixement a un costat de la GI.533 minimitza els
problemes de mobilitat en aquest punt. En qualsevol cas és bàsic donar sortida a la rotonda
creada amb motiu de la reforma de la GI.533 en tant que permet eliminar els girs a l’esquerra a
què obliga l’actual accés.

Imatge aèria de la rotonda de la GI.533 que
caldria connectar amb el Passeig de la Crosa
disposant així d’un millor accés al nucli.

Mobilitat en l’entorn de Sant Dalmai.
S’estableix l’assoliment dels objectius principals següents:


Utilitzar el sector de nou creixement previst entre el carrer de l’Església i la GI.533 per a plantejar
una nova connexió amb aquesta última mitjançant un giratori, el que suposaria un enllaç molt
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més segur que l’actual encreuament regulat amb semàfors i el que permetria la connexió de
vehicles pesats i agrícoles amb la GI.533 sense haver de creuar el nucli de Sant Dalmai.


Prolongar el C/. Tosquija fins a connectar-lo amb la Ctra. de Salitja millorant la mobilitat del sector i
el funcionament a l’entorn del polivalent.



Aprofitar els nous sectors de creixement per crear anelles de circulació i reduir el nombre de
carrers sense sortida.

Mobilitat en l’entorn de Salitja.
A priori cal cercar l’assoliment dels objectius principals següents:


Vincular la vialitat de l’actual UA.4 amb la vialitat del nou SUD.6 amb l’objectiu de poder crear
quelcom similar a una ronda oest que faciliti la mobilitat sense haver de passar obligatòriament
pel coll d’ampolla de la Plaça Major.



Aprofitar la urbanització d’aquests vials “exteriors” per a ubicar-hi places d’aparcament suficients
com evitar l’estacionament de vehicles a l’interior del nucli, admetent d’aquesta manera la seva
“peatonalització”.



Mantenir total o parcialment les unitats d’actuació UA2 i UA3 com a àmbits de gestió urbanística
que permetin la prolongació del C/. Rajoleries fins a la Ctra. de Caldes i la correcta connexió
d’aquesta amb la Plaça Major.

Mobilitat en l’entorn de les àrees especialitzades.
Can Terrer.


Facilitar la connexió del vial de servei paral·lel a la GI.533 amb el C/. Gregal, evitant així l’actual
finalització en “cul de sac” i sense giratori de cap mena.



Resoldre la incorporació del giratori del final del C/. Llevant dins del sòl urbà per a poder-ne obtenir
la seva cessió lliure i gratuïta.



Incorporar a la xarxa de carrers de Can Terrer el vial parcialment urbanitzat des del qual s’accedeix
a un seguit d’habitatges legalment implantats i que el POUM pretén incorporar dins el límit del
sector.

Can Bells.


Els objectius en relació a la mobilitat de Can Bells es troben directament vinculats a la solució que
s’hi acabi aplicant, en el ben entès que no es pretén un nou sector sinó la consolidació de
quelcom ja existent de manera que l’obertura de nous carrers hauria de ser mínima o inexistent.

Aeroport.


En tant que el sector de creixement per a usos mixtes previst connecta directament amb la
GIV.5343 no cal preveure grans intervencions a nivell de mobilitat, limitant-se a estudiar una
correcta connectivitat amb totes les infraestructures que l’envolten (aeroport, autovia A2 i futura
estació de tren).

Sector PGA.


El sector PGA connecta directament amb l’autovia A2 dins del terme municipal de Caldes, havent
previst que l’ampliació del resort continuï funcionant de la mateixa manera. Qualsevol modificació
al respecte haurà de ser avaluada convenientment.
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4.1.3.3. Objectius d’increment o d’idoneïtat en les dotacions de sistemes.
Sistema aeroportuari.
A mig camí entre aquest apartat i l’anterior cal fer menció expressa a la necessitat de determinar un
sistema aeroportuari coincident amb les delimitacions i regulacions que es deriven del planejament
derivat vigent que afecta a l’Aeroport Girona – Costa Brava, el qual depèn exclusivament del govern
central.
En aquest sentit caldrà que el POUM faci un intent per incorporar les limitacions derivades de la presència
d’aquesta infraestructura sense que suposin una càrrega exagerada en relació al desenvolupament del
municipi i als drets dels seus ciutadans.
Sistema hidrogràfic.
La incidència hidrogràfica del municipi de Vilobí té especial importància per la presència del riu Onyar,
que neix a l’extrem nord-oest del terme i l’abandona per l’extrem sud-est després de creuar-ne tot el
municipi, així com per la presència de nombroses rieres menors i petits torrents que li són afluents (la riera
Grevolosa, el torrent de Bagastrà, el rec de Banyacans, la riera de Riudevila, etc.).
També seran rellevants com a part d’aquest sistema hidrogràfic les diferents basses existents i l’element
singular de les “fonts de Salitja”.
En qualsevol cas, el nou planejament haurà de detallar els elements que integren aquest sistema
hidrogràfic i establir-ne les corresponents proteccions i/o règims d’ús d’acord amb la normativa sectorial
vigent.
Sistema d’espais lliures.
Les característiques del municipi de Vilobí, amb diversos nuclis íntegrament envoltats de sòls no
urbanitzables de caràcter agrícola i/o forestal, facilita que la ciutadania no percebi una gran necessitat de
disposar de zones verdes i parcs públics. No obstant això i més enllà del compliment dels percentatges
mínims d’espais lliures definits a legislació vigent, si que cal tenir en compte la persecució dels objectius
següents:


Analitzar la suficiència dels espais lliures actuals per tal d’ordenar-los convenientment i, si és
necessari, proposar-ne de nova creació per tal de complir amb el rati mínim que estableix l’article
58.1.f del Text refós de la Llei d’urbanisme



Creació d’un gran parc fluvial que ressegueixi el riu Onyar entre la GI.533 i la GIV.5341. Aquest
parc ha de fer la funció de coixí protector entre el sòl urbà i la llera fluvial tot garantint una correcta
connectivitat biològica.
El POUM haurà de determinar en quin percentatge aquest parc fluvial s’obté de manera directa i
quin com a cessió urbanística dels nous sectors de creixement que es puguin proposar en el seu
entorn immediat.



Concentració a tocar de la GI.533 dels espais lliures de cessió que resultin del nou sector
residencial contemplat a les NNSS vigents com a SAU.VII. D’aquesta manera serà possible obtenir
un espai de transició entre els habitatges, la carretera i la zona industrial de “l’Empalme”.

Sistema d’equipaments.
Tant de l’anàlisi previ realitzat com de la informació recollida en el marc de la participació ciutadana se’n
desprèn que el conjunt de Vilobí és un municipi amb un nombre considerable d’equipaments,
especialment de tipus cultural i esportiu (biblioteca, teatre, pavelló, polivalent, etc.), si bé cal tenir en
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compte la presència de 3 nuclis de població clarament definits el que provoca la necessitat de disposar
de certs equipaments descentralitzats a fi i efecte de que tots els ciutadans del municipi tinguin les
mateixes possibilitats d’ús.
No obstant això també hi són presents algunes mancances, ja sigui per a l’emplaçament de nous
equipaments (majoritàriament de caire assistencial i/o vinculat a la tercera edat) o bé per la reforma i
ampliació d’equipaments ja existents (per exemple l’escola de primària).
En resposta a aquestes necessitats, el POUM haurà de cercar l’assoliment dels objectius següents:


Cercar el millor emplaçament per a un equipament social i assistencial de tipus residència
geriàtrica, centre de dia o similar, preferentment en espais que es puguin obtenir com a cessió
urbanística de sectors o polígons d’actuació.



Cercar el millor emplaçament per a un equipament social i cultural de tipus centre cívic o similar,
preferentment en espais que es puguin obtenir com a cessió urbanística de sectors o polígons
d’actuació.



Cercar el millor emplaçament per a una piscina municipal, preferiblement en espais adjacents a
la zona esportiva municipal.



Plantejar de quina manera és possible el creixement de l’actual recinte escolar de manera que es
pugui proposar una ampliació de l’equipament docent sense haver-lo de traslladar fora del centre
urbà, el que suposa també descartar la opció anteriorment prevista per a la construcció d’un nou
centre escolar al Passeig de la Crosa.



Incloure com a cessió urbanística d’un sector de nova creació la finca on s’emplaça l’actual
polivalent de Sant Dalmai en tant que és una finca obtinguda com a cessió urbanística
anticipada i que, de no fer-ho així, caldria tractar com un àmbit subjecte a expropiació.



Preveure l’ampliació de l’espai públic vinculat a la piscina de Salitja, previsiblement en el marc de
la delimitació del nou SUD.6 de Salitja.



Avaluar la idoneïtat de la zona d’equipaments de Can Terrer tot preveient, si s’escau, la seva
modificació o trasllat.



Circumscriure la reserva i obtenció de nous sòls d’equipaments, sempre que sigui possible, com a
cessió urbanística de sectors i/o polígons d’actuació pendents de gestió i desenvolupament.

Sistema de serveis tècnics.
El futur POUM no pot obviar tampoc la necessària reserva de sòl per a les infraestructures tècniques que
siguin necessàries en el marc dels nous creixements proposats així com per a la reforma o ampliació
d’aquells serveis tècnics que ja s’han demostrat insuficients en l’escenari actual.
Seran per tant objectius i criteris a seguir els següents.
•

Classificar i qualificar de serveis tècnics els emplaçaments de les infraestructures tècniques
municipals existents.

•

Preveure espais suficients per a les noves infraestructures tècniques necessàries per atendre les
necessitats del municipi en l’escenari fixat pel propi POUM.

•

Preveure un espai específic per a la ubicació de la depuradora de Salitja.

•

Preveure un espai específic per a la ubicació de la depuradora de Sant Dalmai.

•

Preveure dins l’àmbit del sector d’activitats mixtes de l’aeroport la possibilitat d’ampliar
mancomunadament l’actual depuradora del Ministerio.
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4.1.4. Objectius i criteris específics.
El següent nivell de concreció d’objectius i criteris del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí
d’Onyar s’ha situat a l’entorn d’aquelles qüestions que hauran de ser tractades de manera específica però
sense tenir una translació única i predefinida sobre el plànol d’ordenació, ja sigui perquè afecta a espais
indeterminats o bé per tenir relació amb activitats econòmiques que es poden repetir en diferents punts
del municipi.
Els definim, per tant, com a objectius i criteris d’àmbit específic i es corresponen amb el llistat següent:
a) S’evitarà la continuïtat de la trama urbana entre els nuclis consolidats i les àrees estratègiques.
Un dels objectius principals del POUM haurà de ser mantenir i garantir la discontinuïtat entre els
nuclis i urbanitzacions que composen el terme municipal, si bé com ja s’ha exposat en apartats
anteriors, es pot millorar la comunicació entre ells per a potenciar una mobilitat sostenible entre
nuclis. Cal preservar els espais que separen els nuclis i les urbanitzacions que composen el terme
municipal, pel seu alt valor agrícola i interès paisatgístic, a banda de que actuen com un gran
teló de fons que naturalitza les trames urbanes existents.
Són exemples principals d’aquesta situació la necessària separació entre els continus urbans de
Vilobí i Can Terrer o bé entre el sector est de Sant Dalmai i l’àrea industrial de l’empresa càrnia
existent.
b) Es protegiran les àrees agrícoles i de conreu, preservant-les del procés urbanitzador.
L’agricultura és l’element més important en la configuració del paisatge de Vilobí d’Onyar, ja que
representa el 50% del terme municipal; els conreus de regadiu són el 35% del territori fet que
remarca la constant presència de l’aigua en aquests paisatges.
Es tracta d’un paisatge de gran interès estètic i ecològic, format per un mosaic de conreus,
bosquets, recs i marges, el qual cal preservar de qualsevol intervenció urbanitzadora innecessària
per tal de mantenir el caràcter rural del municipi i les característiques naturals i biològiques que el
fan únic.
c) Es garantirà la connectivitat ecològica.
D’acord amb el Pla d’Espais d’Interès Natural, s’estableixen unes directrius adreçades a garantir el
respecte i manteniment de connexions biològiques, en forma de passadissos o corredors biològics
entre els espais PEIN per tal de garantir la preservació de la fauna autòctona en el conjunt del
medi natural del país.
Un dels elements que condicionen més la connectivitat del municipi són les infraestructures viàries,
que creen una barrera al sud (eix transversal C-25) i especialment a l’est (autopista AP-7, carretera
A-2 i tren d’alta velocitat), tot això sense tenir en compte la singular presència de l’aeroport com a
principal element transgressor d’aquesta connectivitat.
En tot cas, els principals espais connectors a protegir seran els següents:


Connector del riu Onyar.
El riu Onyar té un especial interès connector entre les Guilleries, la plana de Girona i les
Gavarres. Al municipi de Vilobí d’Onyar, aquest espai connector es centra en la llera del riu
Onyar i l’entorn més immediat d’aquest, ocupat bàsicament per camps de conreu, i
alguna petita franja de vegetació de ribera (concentrat al tram alt, entre el naixement i el
creuament amb la GI-533). La creació d’un passeig fluvial en el tram comprès entre la
GI533 i la GIV.5341 es plnteja també coma una estratègia clau per a mantenir aquesta
connectivitat en l’espai més proper al nucli i per tant més afectat per l’acció urbanitzadora
i per la mà de l’home.



Connector dels camps de l’Onyar.
Al municipi de Vilobí, aquest connector s’estén per la riba dreta del riu Onyar ( a excepció
del nucli urbà de Vilobí), afectant així l’oest i sud del terme municipal.
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Torrent de Bagastrà.
Espai fluvial amb una important funció de connexió ecològica pel pla de la Selva. Dins el
terme municipal de Vilobí d’Onyar, aquest espai engloba tot el curs del torrent de Bagastrà
amb els espais del seu entorn immediat, format bàsicament per camps de conreu al nord
del torrent i espais forestals al sud.

d) Es mantindrà una discontinuïtat visual entre els sectors est i oest de Can Bells.
Tot i que tant el PTPCG com el PDUSUG preveuen una gran peça de terreny al nord de la carretera
GI-533 com a sòl de protecció preventiva, és només aquest últim que hi reconeix l’existència del
disseminat de Can Bells i en planteja la seva possible classificació com a sòl urbà (consolidat o no)
establint però una necessària discontinuïtat entre els sectors est i oest a fi de mantenir la
connectivitat biològica i eliminar el continu urbà que podria suposar.
Per tant, sigui quina sigui la proposta d’ordenació que es desenvolupi finalment per a Can Bells en
el marc de la redacció del present POUM, s’evitarà la continuïtat de la façana urbana de Can
Bells per tal de donar continuïtat al corredor biològic de la zona central d’aquest disseminat i així
evitar l’efecte barrera al llarg de la carretera GI-533 en compliment d’allò que estableix l’apartat 3
de l’article 3.10 del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG).
e) Creació d’una àrea d’usos mixtes vinculats a l’activitat aeroportuària i al futur intercanviador
modela de la línia de l’AVE.
Aprofitant l’activitat que es genera a l’entorn de l’aeroport de Girona, es proposa la delimitació
d’un nou polígon industrial – logístic a l’entorn dels terrenys on es preveu la construcció de l’estació
de l’intercanviador modal, a tocar la línia ferroviària del tren d’alta velocitat.
Aquest nou sector, complementaria els usos que actualment es desenvolupen al CIM la Seva i els
usos que es plantegen en el marc del sector per a usos mixtes previst en el veïnat de l’aeroport, i
prendria especial rellevància en el moment en què entrés en funcionament l’estació de
l’intercanviador modal projectada.
Precisament, atès que es tracta d’un nou sector vinculat a l’entrada en funcionament d’aquesta
estació intermodal, es planteja com a un sector urbanitzable no delimitat que s’haurà d’anar
concretant a mesura que el projecte de l’estació es vagi fent realitat.
f)

Preveure la implantació, limitada, de l’ús de càmping.
Durant el desenvolupament de l’exercici tres del procés de participació ciutadana, el qual feia
referència als usos del sòl no urbanitzable, una majoria dels participants van veure amb bons ulls
que a Vilobí s’hi pogués instal·lar una activitat de càmping de petites dimensions i de caire familiar
i rural que incentivi l’activitat turística del municipi de manera respectuosa amb el medi ambient.
Així doncs, en el present document es presenta com a un dels possibles objectius del nou POUM,
la previsió d’un àmbit que admeti la implantació d’un càmping de reduïdes dimensions o bé les
pautes per definir-ne la futura ubicació.
Per contra s’entén convenient de no permetre l’ús d’aparcament de caravanes en tant que
activitat contrària als valors paisatgístics del municipi.

g) Planificació acurada del sòl no urbanitzable.
Pel que fa al sòl no urbanitzable el nou planejament
planificació acurada del sòl rústic amb la voluntat de
caràcter rural intrínsec, de garantir una utilització
desenvolupament urbanístic sostenible que no vagi
habitants del municipi.

urbanístic basarà la seva proposta en una
mantenir-ne les condicions naturals i el seu
racional del territori i d’apostar per un
en detriment de la qualitat de vida dels

En aquest tipus de sòl per principi, s’hi considera incompatible qualsevol tipus de procés
d’urbanització de caràcter urbà o que comporti el desenvolupament de nous usos contradictoris
amb l’aprofitament natural, raonable i sostenible del territori.
És per això, doncs, que el nou planejament establirà una zonificació dels sòls prèviament
classificats com a no urbanitzables, atenent a les seves necessitats de protecció (zona PEIN, Xarxa
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Natura 2000, etc.) i partint de la realitat existent que els defineix sense obviar, però, les
determinacions al respecte aprovades dins del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
(PTPCG) i el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG).
Es preveu al respecte d’estudiar, a priori, les zonificacions següents:
•

Sòls no urbanitzables d’especial protecció.
Assimilables a una part dels Sòls de protecció específica determinats pel PTPCG,
concretament aquells considerats com a zona PEIN o directament vinculats a zones de
Xarxa Natura 2000 o protecció de cursos fluvials. En principi es podrien dividir en dos
subsectors:
o

o

•

Zona de protecció de rius i rieres. Aquelles zones majoritàriament caracteritzades
per vegetació de ribera que actuen com a filtre protector de la riquesa natural
dels cursos fluvials (llera del riu Onyar, llera de la riera Grevalosa, etc.) i suposen un
element imprescindible per a garantir la connectivitat i biodiversitat del medi.

Sòls no urbanitzables d’especial interès.
Assimilables als Sòls de protecció específica no inclosos en zona PEIN o Xarxa Natura 2000
i als Sòls de protecció territorial determinats pel PTPCG. En principi es podrien dividir en dos
subsectors:
o

o

o

•

Zona PEIN o Xarxa Natura 2000. Al municipi de Vilobí trobem un únic espai PEIN, el
volcà de la Crosa, al límit nord del terme municipal. Es tracta d’un espai natural
compartit amb el municipi veí d’Aiguaviva.

Zona forestal d’especial interès. No hi és present de manera extensa però sí en
agrupacions boscoses concretes que el POUM haurà d’avaluar fins a quin punt cal
protegir (pins de Can Bells, pins de Can Picó,alzinar de Can Pagot, etc.).
Zona agrícola d’especial interès. El paisatge de Vilobí d’Onyar destaca per la
presència dels camps agrícoles, sobretot a l’entorn del nucli de Salitja, però també
a l’entorn dels eixos fluvials.
Zona de potencial interès estratègic. Es tracta dels espais que resten a la banda
est de l’aeroport de Girona, i que per raons de localització i connectivitat poden
tenir un paper estratègic en el futur, en termes d’estructuració territorial, activitat
econòmica, equipament o infraestructura.

Sòls no urbanitzables de règim general.
Assimilables als Sòls de protecció preventiva determinats pel PTPCG. En principi es podrien
dividir en dos subsectors:
o

o

Zona forestal de transformació. Aquelles zones ara boscoses fruit de l’abandó
d’antics cultius, que no tenen cap valor específic i que poden resultar aptes per a
la seva transformació (o recuperació) en terrenys agrícoles.
Zona agrícola. Aquelles zones més properes als teixits urbans, que es caracteritzen
pel seu ús agrícola (molts d’elles com a horta familiar) i que, en un moment donat,
poden esdevenir aptes pel creixement urbanístic atès que tampoc presenten
valors específics a protegir.

En qualsevol cas, atès l’interès mediambiental d’aquest tipus de sòls, caldrà que la seva
zonificació, definició i posterior regulació incorpori també les conclusions resultants del Document
Inicial Estratègic (DIE) i del tràmit d’avaluació ambiental que es realitzi.
h) Potenciació de camins com a vies verdes i senders.
L’aprofitament i potenciació de camins diversos com a vies verdes i senders no és només una
manera de promoure una mobilitat sostenible i responsable entre els diferents nuclis de població
presents al terme sinó que també pot ser un mitjà per a la promoció dels valors naturals i
paisatgístics del municipi i, per tant, de la seva activitat turística.
i)

Regulació acurada de l’ús ramader.
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Les característiques físiques del terme municipal de Vilobí, amb nombroses àrees de conreu, ha
comportat que en el poble hi hagi una densitat notable d’explotacions ramaderes,
majoritàriament bovines i algunes de dimensions considerables.
Si bé ningú posa en dubte la tradició ramadera del municipi, patent a més a més en actes festius
i populars com pot ser la Fira de la llet, cal tenir en compte que la pressió urbanística dels últims
anys ha generat certes tensions en la convivència diària atès que els habitatges s’han acostat
progressivament a les activitats ramaderes, abans allunyades del nucli i ara limítrofs en alguns
casos.
El POUM, per tant, haurà de cercar l’equilibri entre el manteniment de l’activitat ramadera i la
coexistència d’aquesta amb les usos residencials existents o previstos, establint limitacions i
condicions a uns i altres.

4.1.5. Objectius i criteris ambientals i/o de sostenibilitat.
Tal i com es determina en la legislació sectorial vigent, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vilobí d’Onyar ha de fer seus els objectius i criteris ambientals i de sostenibilitat que resultin del preceptiu
provés d’avaluació ambiental iniciat amb la presentació d’aquest Avanç i de la documentació que
l’acompanya.
En aquest sentit, si bé el detall d’aquests objectius forma part de l’oportú Document Inicial Estratègic (DIE),
caldrà que en l’avaluació de les alternatives i en l’elecció del model d’ordenació definitiu també s’hi
tinguin en compte preceptes com el respecte als valors naturals, la preservació del paisatge, el
manteniment de la connectivitat biològica, la minimització dels impactes derivats de l’acció humana, la
promoció de les fonts d’energia renovables, etc.

4.1.6. Objectius i criteris jurídics adquirits mitjançant convenis.
El dilatat procés per a la redacció del nou POUM de Vilobí d’Onyar en què els primers passos e remunten
als anys 2006 i les necessitats creixents de la població van portar a l’Ajuntament a l’aprovació i signatura
d’un total de 5 convenis urbanístics que poden tenir rellevància en la definitiva redacció d’aquest POUM
atesos els compromisos que se’n deriven.
Els convenis signats i que poden suposar el necessari assoliment dels compromisos adquirits són els
següents:


Conveni per a la cessió d’un terreny a Sant Dalmai per a la construcció d’un nou equipament
social i esportiu, acord aprovat per el Ple de l’ajuntament en data 25 de novembre de 2004 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 33 del 17 febrer de 2005.
En virtut d’aquest conveni l’Ajuntament de Vilobí va rebre com a cessió urbanística anticipada la
finca núm. 3.011 inscrita al tom 2.386, llibre 50, foli 96 del Registre de la propietat de Santa
Coloma de Farners, comprometent-se a la contraprestació dels drets urbanístics que els haurien
correspost mitjançant la futura inclusió de la finca en un sector de sòl urbanitzable i/o en un
polígon d’actuació urbanística que el futur POUM pugui delimitar.
La cessió és efectiva i damunt seu hi ha edificat el pavelló polivalent de Sant Dalmai de manera
que l’incompliment d’aquest conveni suposarà, inevitablement, l’adquisició real de la finca, ja
sigui mitjançant un acord de compra –venda amistosa o bé via expropiació.



Conveni per a la cessió d’un terreny al nucli de Vilobí per destinar-lo a sistema d’equipament
públic docent, vialitat i espais lliures, acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 7 d’abril de
2010 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 85 del 5 de maig de 2010.
D’acord amb aquest conveni, l’Ajuntament rebia gratuïtament un total de 23.120,18 m² adquirint
com a contraprestació els compromisos següents:
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o

o



Incloure la finca cedida en un àmbit de sòl urbanitzable delimitat. La finca cedida tindrà
la consideració de cessió anticipada i en conseqüència la seva superfície computarà als
efectes de fixar els drets i deures corresponents. El sistema d’actuació d’aquest sector serà
el de reparcel·lació en modalitat de cooperació, quedant inclòs dins el primer sexenni.
La part cedida és part d’una finca matriu de major superfície (27.443,80 m².) de tal
manera que la part no cedida a l’Ajuntament, de superfície 4.323,62 m², es mantindrà
com a sòl urbà no consolidat (d’acord amb la modificació puntual de les NNSS en l'àmbit
del sector de la zona d'equipament – ensenyament, aprovada definitivament per la CTUG
en sessió de 26 de desembre de 2009).

Conveni per a la cessió d’un terreny al nucli de Vilobí per destinar-lo a sistema d’equipament
públic docent, vialitat i espais lliures, acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de maig de
2010 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 114 del 15 de juny de 2010.
D’acord amb aquest conveni, complementari de l’anterior, l’Ajuntament rebia gratuïtament un
total de 738,86 m² adquirint com a contraprestació els compromisos següents:
o

o



Incloure la finca cedida en un àmbit de sòl urbanitzable delimitat. La finca cedida tindrà
la consideració de cessió anticipada i en conseqüència la seva superfície computarà als
efectes de fixar els drets i deures corresponents. El sistema d’actuació d’aquest sector serà
el de reparcel·lació en modalitat de cooperació, quedant inclòs dins el primer sexenni.
La part cedida és part d’una finca matriu de major superfície (1.168,47 m².) de tal manera
que la part no cedida a l’Ajuntament, de superfície 429,61 m², es mantindrà com a sòl
urbà no consolidat (d’acord amb la modificació puntual de les NNSS en l'àmbit del sector
de la zona d'equipament – ensenyament, aprovada definitivament per la CTUG en sessió
de 26 de desembre de 2009).

Conveni relatiu als sectors PAU 3-v “Grevalosa”, nucli urbà colindant amb SUD-1v “Ribera central de
l’Onyar”, espais lliures Passeig de la Crosa, carril bici de Can Terrer i SUD-4v “L’Empalme”, acord
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 18 d’octubre de 2013 i publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 216 de 12 de novembre de 2013.
En virtut de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar adquiria els compromisos
següents:
o

o

o

o

o



Incloure dins l’àmbit del PAU.3v “Grevalosa” els terrenys de superfície aproximada 700 m²
amb destinació a espais lliures i carril bici.
Incloure al sòl urbà del nucli de Vilobí, amb la qualificació de zona d’illa tancada (clau 3)
els terrenys de superfície aproximada 1.100 m² situats al sud de la prevista prolongació del
C/ Lluís Companys limitant a ponent amb la nova delimitació del SUD.1v “Ribera Central
de l’Onyar”.
Qualificar com a espais lliures i vialitat els terrenys amb classificació de sòl urbà consolidat
localitzats en façana a la prolongació del Passeig de la Crosa, de superfície aproximada
230 m².
Qualificar de zona verda i vialitat els terrenys de 1.750 m² (aproximadament) que es
corresponen amb una franja de 3 metres paral·lela a la carretera de Santa Coloma avui
ocupats pel carril bici que enllaça Vilobí amb Can Terrer, amb excepció dels que es situen
en sòl urbanitzable, situats en les immediacions de la carretera GIV-5341.
Incloure dins l’àmbit del SUD.4v la finca d’aproximadament 5.250 m² de superfície situada
entre la carretera de Santa Coloma i el futur sector de Can Bells.

Conveni relatiu a la futura ampliació del sector PGA Golf - Catalunya, acord aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 23 d’octubre de 2013 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 216 del 12 de novembre de 2013.
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En virtut de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar adquiria els compromisos
següents:
o

o

Delimitar en el futur POUM un sector de Sòl urbanitzable delimitat (SUD) per a usos esportius,
complementaris i residencials de baixa densitat (es detallen els paràmetres urbanística
concrets d’aquest SUD en l’annex 2 del conveni).
Aprovar provisionalment el POUM abans de finalitzar l’any 2014, incorporant el contingut
d’aquest conveni.

D’altra banda, PGA GOLF DE CATALUNYA S.A., una vegada aprovat definitivament el POUM en les
condicions abans assenyalades assumia els següents compromisos:
o

o

o

o

o

o

o

El planejament derivat que desenvolupi el SUD.1g “Ampliació Golf”, localitzarà el 30% del
sostre total residencial, destinat a habitatge de protecció pública, en el subsector de Can
Bells.
Les cessions d’equipaments i zones verdes (equivalents al 30% de superfície del sector) es
localitzaran en el subsector immediat a la zona esportiva de Vilobí i complementant la
localització de l’habitatge de protecció pública del sector de Can Bells.
Cedir a l’Ajuntament de Vilobí el sòl que es precisi per la localització del 30% del sostre
que es qualifiqui per a ús residencial derivat de l’aprofitament en sostre que s’assigni a
aquella entitat, en concepte del 10% de l’aprofitament urbanístic.
Costejar la construcció i cedir a l’Ajuntament de Vilobí el sostre per a ús residencial previst
en el projecte de “Edifici Plurifamiliar de promoció pública a Vilobí d’Onyar” segons
projecte redactat al maig del 2009, amb una superfície construïda total de 2.161,54 m².
El preu màxim del cost de construcció que s’obliga a PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. , és
de 800 /m² construït.
Presentar el planejament derivat en el termini de 1 any a partir de l’aprovació definitiva del
POUM.
Costejar la realització de la construcció dels habitatges de promoció pública en el termini
de tres anys des de la publicació de l’aprovació definitiva del POUM. La finalització
d’aquesta construcció es produirà en el termini de dos anys des de l’inici efectiu de les
obres de construcció. Tot això, sempre que es tingui el Pla Parcial aprovat definitivament.
Si PGA iniciés la urbanització i edificació de l’habitatge lliure abans de finalitzar els terminis
anteriors, llavors la construcció dels habitatges de promoció pública indicats també
s’avançarà, per realitzar-se simultàniament amb l’habitatge lliure.

Així doncs, atesa l’existència d’aquests acords caldrà que en el procés de redacció del nou POUM
s’avaluïn els pros i els contres de cadascun dels convenis signats valorant si se’n manté l’interès públic que
en motivi el compliment o bé en resulta més adient la seva modificació o, fins i tot, extinció.
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4.2. DESCRIPCIÓ i ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES.
4.2.1. Criteris emprats per la definició de les alternatives.
Les alternatives que es descriuen i analitzen a continuació deriven de l’anàlisi i diagnosi prèvies realitzats
així com de les conclusions extretes del procés de participació ciutadana descrit en apartats anteriors de
la present memòria essent, per tant, el reflex de les diferents opcions considerades per una part de la
ciutadania com a vies per a l’assoliment dels objectius principals proposats.
Val a dir que s’ha emprat la mateixa pauta utilitzada en el marc de la participació ciutadana i en la
definició dels objectius i criteris a assolir, de manera que les alternatives s’han fixat de manera
individualitzada per a cadascun dels nuclis de població i àrees especialitzades considerades. Això permet
una major especificitat de les propostes generades i avaluades admetent que l’alternativa global final
pugui ser la suma d’estratègies parcialment diferents en àmbits diversos.
En qualsevol cas cal assenyalar que, en tant que alternatives prèvies d’un avanç de planejament,
aquestes no inclouen una ordenació detallada i específica de cada sector sinó que parteixen de la
simple classificació del sòl del terme municipal de Vilobí d’Onyar en sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable,
sòl urbà no consolidat i sòl urbà consolidat, essent l’alternativa “0” per a tots i cadascun dels sectors
aquella que resulta de la transcripció literal del planejament urbanístic vigent a dia d’avui.
Finalment, cal fer esment a què l’avaluació de cadascuna de les alternatives es duu a terme a partir de
l’anàlisi de tres grans qüestions: la seva conformitat respecte del PTPCG, la seva conformitat respecte del
PDUSUG i el grau d’assoliment dels objectius inicialment fixats.
En conseqüència, el present Avanç inclou la definició gràfica i escrita de les alternatives proposades per a
cadascun dels sectors de manera que resultin fàcil i suficientment comprensibles.

4.2.2. Alternatives previstes per al nucli de Vilobí (inclòs Cal Ferrer Pagès).
NUCLI DE VILOBÍ i CAL FERRER PAGÈS.
ALTERNATIVA 0. CREIXEMENT NUL.
Descripció.
La primera de les alternatives, definida com a alternativa “A0”, parteix del manteniment de les condicions
de creixement fixades en les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades l’any 1987 tot tenint en
compte, això sí, els sectors que se n’hagin pogut desenvolupar durant aquests 30 anys de vigència.
Això significa posar en valor el grau de desenvolupament de les NNSS i les seves modificacions posteriors
en tant que del total de 2 Unitats d’Actuació (d’ús residencial), 1 Polígon d’actuació urbanística (d’ús
industrial), 1 Pla de Millora Urbana (d’ús residencial) i 2 sectors de sòl urbanitzable delimitat (1 d’ús
residencial i 1 d’ús industrial), avui en dia només resten per executar els següents àmbits:


1 PLA DE MILLORA URBANA. PMU “Passeig de la Crosa”.
Situat a l’extrem nord-oest del nucli urbà de Vilobí, a tocar dels terrenys de reserva per a sistema
d’equipament docent, té una superfície de 0.60 Ha i està destinat per a l’ús residencial.
Aquest pla de millora urbana no disposa actualment de planejament derivat que el desenvolupi,
ni de projectes de reparcel·lació ni d’urbanització.



1 POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA: PAU “Fruitex”.
Aquest polígon d’actuació urbanística es situa en una posició adjacent a la urbanització de Cal
Ferrer Pagès, al marge est de la carretera de Salitja, i disposa d’una superfície de 2,60 Ha
íntegrament per a l’ús industrial. Actualment dins aquest polígon hi ha una activitat industrial
d’emmagatzematge i primer tractament de fruita, essent l’ampliació d’aquesta activitat l’única
raó de ser del sector.
No disposa de projecte de reparcel·lació ni d’urbanització.
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1 SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT: SAU VII “ L’Empalme”.
No és ni tan sols un sector complert sinó que es correspon amb la part del SAU VII que no es va
desenvolupar i que resta compresa entre el marge est de la carretera GI-533 i el límit del sòl urbà
de Vilobí, essent un àmbit de 4,44 Ha només d’ús industrial.
Aquest sector no disposa de pla parcial urbanístic, ni de projecte de reparcel·lació ni
d’urbanització.

Per tant, atès el grau de desenvolupament de les NNSS vigents, podem considerar que el manteniment
de la ordenació actual comporta un creixement nul respecte d’aquelles i un creixement mínim respecte
de la situació actual.

A0. Nucli de Vilobí.

Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
El Pla Territorial parcial de les comarques Gironines (PTPCG) és el planejament de rang superior que fixa els
límits de creixement previstos per al municipi tot fixant els límits del sòl urbà, l’àmbit de les àrees
especialitzades residencials i industrials i una previsió màxima de creixement per a cadascun dels nuclis
urbans existents, havent d’avaluar per a cadascuna de les alternatives estudiades el seu grau de
subjecció a les directrius d’aquest planejament territorial.
Per a l’àmbit concret de Vilobí, reconegut com a un dels assentaments de població del municipi, el
PTPCG hi preveu una estratègia de creixement moderat, de tal manera que l’extensió urbana màxima
que el nou POUM de Vilobí pot proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació de la següent
expressió alfanumèrica:
E = 30*A*f/100

On:

E: superfície de l’extensió urbana admissible (m²)
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent (m²)
F: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió
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Espais oberts, estratègies d’assentaments i
actuacions d’infraestructures al nucli de Vilobí.

Obtenció del valor A.
Si tenim en compte que la superfície de càlcul de l’àrea urbana existent (A) s’ha de determinar a partir de
la comptabilització de tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del PTPCG
corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa
d’habitatge, inclosa la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes
trames, la superfície de l’àrea urbana existent (A) per al terme municipal de Vilobí equivaldria a un total de
428.146,08 m², (42,81 Ha).
Aquesta superfície és la suma del sòl urbà consolidat d’ús residencial del nucli de Vilobí (30,11 Ha), de la
urbanització de Cal Ferrer Pagès (10,89 Ha) i de la superfície de l’actual zona esportiva actualment
classificada de SNU (1,81 Ha), entenent que ens resulta aplicable allò que estableix l’apartat 3 de l’article
3.7 de les normes del PTPCG:
“ ...També en casos excepcionals, es poden comptabilitzar les peces de sòl no
urbanitzable contigües a l’àrea urbana i ocupades per edificacions plenament integrades
a la vida urbana – com per exemple un equipament, una masia reconvertida a ús
hoteler, etc.- que es classifiquin com a sòl urbà, i que per tant, no computen com a
extensió urbana...”
Així doncs, el valor de l’àrea urbana existent per al nucli de Vilobí és A = 428.146 m² (42,81 Ha)
Obtenció del valor f.
La fórmula per obtenir el factor de correcció (f) per a nuclis de petita dimensió (aquells en què el valor de
A és superior a 4 però inferior a 51) és la següent:
f = (18+A-0'005*A²) / (A+5)

On:

A: superfície de càlcul de l'àrea urbana existent (Ha)
Si A ≥ 51 Ha → f = 1
Si A ≤ 4 Ha → f = 2'43

Així doncs, per al nucli de Vilobí, f = 1,08
Obtenció del valor E màxim.
Aplicant a la fórmula indicada en el PTPCG per a les estratègies de creixement moderat en resulta per a
l’assentament de Vilobí el següent valor màxim:
E = 30 * 428.146 m² * 1,08/ 100

E = 138.745 m²
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Obtenció del valor E corresponent a l’alternativa “A0”.
Aquesta alternativa manté únicament aquells sectors de creixement ja presents en les NNSS de Vilobí que
a dia d’avui no s’han desenvolupat encara, ja sigui en qualitat de sòls urbans no consolidats o bé com a
sectors de sòl urbanitzable.
Si tenim en compte les superfícies a priori delimitades per aquests sectors, en resulta el càlcul següent:
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús residencial)
PMU “ Passeig de la Crosa”
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús industrial)
PAU “ Fruitex”

B* =

6.060 m2

26.070 m2

6.060 m2

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (ús industrial)
SAU VII

44.410 m2

0

C* =

(*) Tant el PAU “fruitex” com el SAUVII estan previstos
exclusivament per a usos industrials de manera que no
computen als efectes de justificació de la superfície màxima
admissible.
Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 3.7 del PTPCG, s’hauria de complir que el
sumatori de B + C sigui inferior al valor de E (B+C < E) ...
B+C
6.060

<

E
138.745

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PTPCG.
Tal i com es pot observar, l’alternativa A0 descrita compleix amb escreix amb el PTPCG no només pel que
fa a la dimensió dels creixements residencials sinó també perquè limita els nous sectors a espais que el
PTPCG ja contemplava com a urbans o urbanitzables.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
El PDUSUG és un document gairebé coetani del PTPCG (el primer data del mes de juliol de 2010 i el segon
del mes de setembre del mateix any) que treballa a una escala més reduïda i, per tant, cal acceptar que
planifica de manera més ajustada a la realitat del territori.
Pel que fa al nucli de Vilobí i el seu entorn més immediat, el PDUSUG hi preveu les estratègies i/o
actuacions següents:


Canvi d’ús de la part del SAU VII “ L’Empalme” pendent de desenvolupar situada al marge
est de la carretera GI-533, per transformar-lo a ús residencial.
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Ubicació de nous creixements residencials en l’àrea que resta compresa entre el nucli
actual i la llera del riu Onyar tot preveient una àmplia franja de terreny paral·lela al riu com
a sistema d’espais lliures (parc fluvial).



Proposa l’ampliació del sector industrial existent a peu de carretera cap a occident,
reservant també per a espais lliures l’extrem superior en contacte amb l’Onyar.



Fa menció a una recomanable separació física entre el nucli de Vilobí i el sector de Cal
Ferrer Pagès a fi i efecte de mantenir-ne la funció de corredor biològic.

Estratègies de creixement per al nucli de
Vilobí.

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PDUSUG.
L’alternativa A0 en l’entorn de Vilobí no és completament contrària al PDUSUG en tant que no proposa
nous creixements en àmbits no contemplats però sí que genera conflicte quan no inclou estratègies
previstes pel PDUSUG tals com el canvi de tipologia del SAU.VII (d’industrial o residencial).
Destacar també que en els plànols del PDUSUG no hi apareix recollit el PAU “fruitex” tot i ser un sector ja
previst per les NNSS vigents, si bé el 12 de juliol de 2012, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre
estimar en part el requeriment formulat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar contra la resolució per la qual es
va aprovar el PDUSUG, en el sentit d’incorporar el PMU “fruitex”.
Anàlisi i valoració.
Si bé l’alternativa A0 donaria compliment de manera genèrica als dos documents de planejament de
rang superior que li són aplicables és indubtable que no resulta suficient per afrontar les necessitats futures
de la població i que no ofereix tampoc els arguments necessàries per a resoldre les diverses mancances
detectades.
És, per tant, una alternativa excessivament conservadora que preveu un creixement de menys del 10%
del sòl urbà actual (i majoritàriament per usos industrials), que no aconsegueix dotar el nou planejament
d’eines suficients per a resoldre les diferents problemàtiques detectades i que no permetria d’assolir els
diversos objectius fixats en aquest document d’Avanç.
Conclusió final.
Tot i encaixar raonablement amb el PTPCG i el PDUSUG i ser l’alternativa de menor impacte ambiental, no
és una alternativa vàlida amb què encarar els reptes de futur del municipi de Vilobí i, per tant, ha de ser
descartada.
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NUCLI DE VILOBÍ i CAL FERRER PAGÈS.
ALTERNATIVA 1. CREIXEMENT MÀXIM.
Descripció.
En tant que alternativa de màxims es proposa de mantenir els creixements previstos en les NNSS vigents i
afegir-hi un seguit de nous sectors residencials tant per l’extrem nord (entre el nucli actual i la llera de
l’Onyar) com per l’extrem sud (entre la riera de la Grevolosa i el veïnat de la Sarreda), un creixement afegit
del polígon industrial per la banda oest i un creixement per a usos mixtes en la façana est del nucli
actual, a l’altre costat de la GIV.5341, que entroncaria amb la zona d’equipaments esportius del camp de
futbol.

A1. Nucli de Vilobí.

De manera més detallada, l’alternativa A1 per al nucli de Vilobí es caracteritza per proposar les
actuacions urbanístiques següents:


Previsió de nous creixements de sòl residencial entre el nucli de Vilobí i el riu Onyar,
mantenint però una zona de protecció paisatgística al llarg de la llera del riu.



Previsió de nous creixements de sòl residencial cap a la banda sud del nucli de Vilobí,
entre la riera Grevalosa i el disseminat de la Sarreda
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Previsió d’ampliació del sector industrial de l’Empalme per la part posterior, en la franja de
terrenys que resta lliure entre aquest i el disseminat de Can Bells, superfície que s’afegiria a
l’actual SAU.VII que es manté encara per a usos industrials.



Previsió d’una àmplia reserva per a sòls lliures, equipaments i usos mixtes a la façana est
del nucli, en principi com a subsector vinculat a l’ampliació del PGA de manera que les
cessions urbanístiques que se’n derivin puguin revertir directament al municipi (també per a
la possible ubicació del sostre d’HPO derivat del nou PGA entenent que és el nucli de Vilobí
el que disposa de més serveis per assumir-lo).



Reconeixement i ampliació de la zona d’equipaments vinculada a l’actual camp de
futbol (que les NNSS vigents classifiquen com a SNU).



Reconeixement del PAU industrial de “fruitex” que es mantindria en uns paràmetres similars
als actuals.



Conservació de la superfície actual de Cal Ferrer Pagès sense preveure-hi cap nova
extensió o creixement (cal tenir en compte que es troba íntegrament afectada per la
petjada acústica de l’aeroport de Girona).

Amb l’adopció d’aquestes propostes, l’alternativa A1 incorpora un potencial de creixement de 3,20 Ha de
sòls urbans no consolidats i de 4,44 Ha. de sòls urbanitzables ja previstos en l’alternativa “A0” als quals s’hi
afegeix un potencial de nova creació de 45,19 Ha. (30,62 per a usos residencials, 3,67 per a usos
industrials i 10,90 per a sistemes d’espais lliures, equipaments i serveis tècnics), sempre sobre un total de sòl
urbà consolidat de 42,81 Ha.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Obtenció del valor E corresponent a l’alternativa “A1”.
Partint de les estratègies fixades pel PTPCG ja descrites per l’alternativa “A0” és necessari dur a terme el
càlcul de la nova superfície residencial proposada en l’alternativa “A1” d’acord amb els valors següents:
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
Sectors ja previstos pel Pla vigent
PMU “Passeig de la Crosa”
PAU “Fruitex”
B* =
SÒL URBANITZABLE
Sectors ja previstos pel Pla vigent
SAU VII “Empalme”
C* =
SECTORS DE NOVA CREACIÓ
àmbits d’ús residencial

Industrial
noves dotacions de sistemes

D* =

6.060 m2
26.070 m2
6.060 m2

44.410 m2
0,00 m2

53.713 m2
65.262 m2
187.192 m2
36.725 m2
52.168 m2
9.924 m2
46.938 m2
415.200 m2
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(*) Tant el PAU “fruitex” com l’ampliació del sector “l’empalme”
estan previstos exclusivament per a usos industrials de manera
que no computen als efectes de justificació de la superfície
màxima admissible.
Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 3.7 del PTPCG, s’hauria de complir que el
sumatori de B + C +D sigui inferior al valor de E (B+C+D < E) ...
B+C+D
421.260

>

E*
138.745

(*) El valor de E és el mateix que el que s’ha calculat per a
l’alternativa A0 en tant que la dimensió del sòl urbà consolidat
és la mateixa.
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PTPCG.
És fàcil de concloure que l’alternativa A1 NO s’ajusta al que regula el PTPCG en tant que proposa un
creixement molt superior al màxim permès en l’estratègia assignada per a l’assentament de Vilobí
(creixement moderat), tot això sense valorar amb més detall altres aspectes com podria ser l’ocupació
parcial de sòls de protecció especial en algun dels creixements proposats, etc.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PDUSUG.
Si bé els creixements residencials proposats en la cara nord del nucli són coincidents amb les previsions
que detalla el PDUSUG cal assenyalar que no succeix el mateix amb la totalitat dels creixements previstos
per la cara sud.
Pel que fa a l’ús industrial, l’àrea d’ampliació de l’actual sector per la banda oest és fins i tot inferior a la
prevista en el PDUSUG si bé cal tenir en compte que en aquesta alternativa no es fa efectiva la
transformació a usos residencials de l’actual SAU.VII (tal i com proposa el PDUSUG).
En definitiva cal valorar que la dimensió dels creixements proposats supera les previsions fixades en el
PDUSUG alhora que en contravé part de les estratègies d’ubicació d’aquests creixements.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A1
comporta el següent:


Un incompliment de l’estratègia de creixement moderat fixada pel PTPCG i la ocupació
parcial de sòls considerats de protecció especial.



Un incompliment parcial del PDSUG atès que si bé coincideix en la proposta de
creixement per la banda nord no succeeix el mateix amb la proposta de creixement de la
banda sud.

Així mateix, pel que fa al grau de compliment dels objectius abans fixats cal dir que aporta eines suficients
per a la solució de la majoria de problemàtiques detectades tot i resultar contrària als criteris establerts en
relació a un creixement proporcionat i sostenible entenent que aquesta alternativa suposaria permetre un
increment desmesurat de la població de Vilobí, molt per sobre de les seves necessitats i molt per sobre de
les seves capacitats.
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Conclusió final.
Analitzats els aspectes positius i negatius d’aquesta proposta, també els de caire ambiental i paisatgístic,
entenem que cal considerar-la com a una alternativa a valorar negativament, havent-la de descartar
perquè les previsions de transformació del sòl que proposa són abusives, superen amb escreix les
necessitats del municipi i generen un impacte ambiental i paisatgístic excessiu.
NUCLI DE VILOBÍ i CAL FERRER PAGÈS.
ALTERNATIVA 2. CREIXEMENT MODERAT.
Descripció.
En aquesta opció es redueixen els creixements previstos en l’alternativa anterior tot mantenint els
creixements ja previstos en les NNSS vigents (alternativa A0) i els nous creixements que l’alternativa A1
preveia a la banda nord del nucli, descartant així els que es plantejaven per sota de la riera de la
Grevolosa, la qual es manté com a límit sud del nucli urbà.

A2. Nucli de Vilobí

De manera més detallada, l’alternativa A2 per al nucli de Vilobí es caracteritza per proposar les
actuacions urbanístiques següents:


Previsió de nous creixements de sòl residencial entre el nucli de Vilobí i el riu Onyar,
mantenint però una zona de protecció paisatgística al llarg de la llera del riu que s’ha
d’acabar configurant com a un gran parc fluvial.



Previsió d’ampliació del sector industrial de l’Empalme per la part posterior, en la franja de
terrenys que resta lliure entre aquest i el disseminat de Can Bells.



Previsió d’una àmplia reserva per a sòls lliures, equipaments i usos mixtes a la façana est
del nucli (en una dimensió inferior a la prevista en l’alternativa A1), en principi com a
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subsector vinculat a l’ampliació del PGA de manera que les cessions urbanístiques que
se’n derivin puguin revertir directament al municipi (també per a la possible ubicació del
sostre d’HPO derivat del nou PGA entenent que és el nucli de Vilobí el que disposa de més
serveis per assumir-lo). Aquesta operació també hauria de permetre disposar de noves
reserves de sòl per l’ampliació de la zona escolar, essent aquest un dels objectius prefixats
en la redacció d’aquest Avanç.


Reconeixement de la zona d’equipaments vinculada a l’actual camp de futbol (que les
NNSS vigents classifiquen com a SNU) inclosa una reserva d’ampliació d’aquests sòls
d’equipaments a l’extrem nord.



Transformació dels usos industrials previstos en el SAU.VII vigent en usos residencials de
tipologies que permetin una òptima transició entre la GI.533 i el límit del nucli urbà actual.



Reconeixement del PAU industrial de “fruitex” que es mantindria en uns paràmetres similars
als actuals.



Conservació de la superfície actual de Cal Ferrer Pagès sense preveure-hi cap nova
extensió o creixement (cal tenir en compte que es troba íntegrament afectada per la
petjada acústica de l’aeroport de Girona).



Reconeixement de la condició de sòl urbà del veïnat de la Sarreda, una agrupació
d’habitatges molt propera al nucli que reuneix les característiques pròpies d’un sòl urbà no
consolidat amb mancances en la urbanització i vialitat. No es preveu com a un sector de
creixement sinó com a simple reconeixement de la realitat present atorgant a l’Ajuntament
majors facilitats de gestió en la ordenació final del veïnat. Així mateix es proposa de
mantenir un espai separador entre aquest àmbit i el nucli actual amb l’objectiu d’evitar un
continu urbà ara inexistent.



Millora de la connexió entre el sòl urbà consolidat actual i els creixements per a nous
equipaments i usos mixtes de la banda est del nucli. En aquest sentit, es planteja una
variant del C/ Santa Margarida que traslladarà el trànsit que actualment discorre entre la
rotonda del camp de futbol i la rotonda del davant de Can Silvestre a l’extrem est
d’aquests nous creixements.

Amb l’adopció d’aquestes propostes, l’alternativa A2 incorpora un potencial de creixement de 3,20 Ha de
sòls urbans no consolidats i de 4,44 Ha. de sòls urbanitzables ja previstos en l’alternativa “A0” als quals s’hi
afegeix un potencial de nova creació de 20,30 Ha. (11,90 per a usos residencials, 3,55 per a usos
industrials, 11,89 per a sistemes d’espais lliures, equipaments i serveis tècnics i 3,67 per a usos mixtes
diversos) sempre sobre un total de sòl urbà consolidat de 42,81 Ha.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Obtenció del valor E corresponent a l’alternativa “A2”.
Partint de les estratègies fixades pel PTPCG ja descrites per l’alternativa “A0” és necessari dur a terme el
càlcul de la nova superfície residencial proposada en l’alternativa “A2” d’acord amb les consideracions
prèvies següents:
Nous sectors de creixement previstos en l’alternativa A2
residencial
53.714 m2
65.262 m2
40.399 m2
118.975 m2

industrial
35.485 m2

sistemes
11.890 m2

usos mixtes
36.717 m2

TOTAL

35.485 m2

11.890 m2

36.717 m2

203.067 m2
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Del conjunt d’aquestes superfícies i als efectes del càlcul del valor “E” cal tenir en compte:
1. Atesa la voluntat de vincular el creixement per a usos mixtes i equipaments del sector est
al creixement del sector PGA Golf (com a sector discontinu que englobi la pràctica
totalitat de les cessions urbanístiques per espais lliures, equipaments i HPO), entenem que
no podem considerar aquestes superfícies com a creixements propis del nucli de Vilobí.
2. La creació d’un parc fluvial paral·lel a la llera de l’Onyar, amb una amplada prevista de 30
mts. i una superfície total de l’ordre de 34.132 m2 íntegrament destinada a sistema
d'espais lliures, representa un 22% de la superfície dels nous sectors de creixement
residencial entre el nucli urbà i el riu. Són, per tant, cessions que dupliquen la cessió
mínima que estableix el TRLUC i que,en conseqüència, entenem que cal descomptar del
càlcul per no obtindre un resultat enganyòs.
3. No atorguem al reconeixement del veïnat de la Sarreda (40.399 m2) com a sòl urbà
consolidat la condició de creixement del sostre residencial atès que en aquest àmbit
només s’hi pretén el reconeixement de les edificacions existents amb uns drets similars als
que els correspondria en cas de formar part del catàleg de masies però amb uns deures
superiors per tal de permetre que l’Ajuntament en pugui gestionar la seva ordenació
(especialment a nivell viari atès que envolten un encreuament de camins molt transitats).
4. Tampoc tenim en compte com a sòls de creixement la reserva potencial de més sòl per a
equipaments esportius annexos al camp de futbol en tant que no estan vinculats a cap
nou aprofitament residencial.
Si tenim en compte les observacions indicades en resulta el següent quadre ponderat:
Nous sectors de creixement previstos en l’alternativa A2 a emprar en el càlcul
residencial
53.714 m2
65.262 m2
40.399 m2
-40.399 m2
-34.132 m2
84.844 m2

industrial
35.485 m2

sistemes
11.890 m2
-11.890 m2

usos mixtes
36.717 m2
-36.717 m2

TOTAL

35.485 m2

0,00 m2

0,00 m2

120.327,80 m2

Si traslladem aquests valors al quadre final en resulta:
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
Sectors ja previstos pel Pla vigent
PMU “Passeig de la Crosa”
PAU “Fruitex”
B* =
SÒL URBANITZABLE
Sectors ja previstos pel Pla vigent
SAU VII “Empalme”

6.060 m2
26.070 m2
6.060 m2

44.410 m2

C** =

44.410 m2

SECTORS DE NOVA CREACIÓ
àmbits d’ús residencial
Industrial

84.844 m2
35.485 m2
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sistemes
usos mixtes

0,00 m2
0,00 m2

D*** =

84.844 m2

(*) El PAU “fruitex” no es té en compte als efectes de
justificació de la superfície màxima admissible d’acord amb
allò disposat a l’apartat 3 de l’article 3.7 del PTPCG. Cal
indicar que es tracta d'un pla de millora d'ús industrial
delimitat mitjançant una modificació puntual de les NNSS per
tal de facilitar que la industria existent pogués ampliar les
instal·lacions, havent d’assenyalar que si actualment aquesta
indústria es situés en sòl no urbanitzable tal i com estava
abans de l'aprovació d'aquesta modificació puntual de les
NNSS, la indústria existent podria ampliar-se igualment en
virtut d'allò que estableix la disposició transitòria quinzena del
text refós de la llei d'urbanisme modificada per la Llei 5/2017
de 28 de març.
(**) En aquest cas sí que s'han computat els 44,410 m² del
SAU VII L'Empalme perquè és un sector objecte de revisió per
transformar-ne l'ús d'industrial en residencial.
(***) Els 35.485 m² d'ús industrial per l'ampliació del polígon
industrial existent de l'Empalme no computen a efectes de
càlcul de la superfície d'extensió màxima admissible d'acord
amb allò que disposa l'apartat 3 de l'art. 3.7 del PTPCG
Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 3.7 del PTPCG, s’hauria de complir que el
sumatori de B + C +D sigui inferior al valor de E (B+C+D < E) ...
B+C+D
135.314

<

E*
138.745

(*) El valor de E és el mateix que el que s’ha calculat per a
l’alternativa A0 en tant que la dimensió del sòl urbà consolidat
és la mateixa.
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PTPCG.
D’acord amb el que s’ha assenyalat podem determinar que les previsions de creixement de l’alternativa
A2 SÍ donen compliment a l’estratègia de creixement moderat que fixa el PTPCG per a l’assentament de
Vilobí.
No obstant això sí que cal posar en valor que les principals previsions de creixement, cap a la banda nord
i cap a la banda est, envaeixen sòls classificats pel PTPCG com a sòls de protecció especial,
circumstància que només s’admet justificadament i sempre i quan es protegeixi una superfície equivalent
de sòls actualment sense protecció.
Aquesta circumstància creiem que es dóna clarament en el cas de Vilobí ateses les contradiccions
existents entre el PTPCG i el PDUSUG (veure explicació detallada en l’apartat d’objectius) i perquè la
superfície de sòls preventius existents en el terme de Vilobí és molt superior a la que cal compensar (i això
sense obviar que alguns d’aquests sòls preventius fins i tot disposen a la realitat de major interès i valor
paisatgístic que aquells que envaeixen els nous creixements proposats).
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PDUSUG.
A diferència del que succeïa amb l’alternativa A1, aquesta opció ubica els nous creixements residencials
a la banda nord del nucli, en la franja de terreny existent entre aquest i la llera del riu Onyar, tal i com
determina el PDUSUG.
Així mateix, en l’alternativa A2 es proposa clarament la creació d’un parc fluvial a la riba de l’Onyar, es
proposa la transformació a residencial del SAU.VII i es minimitza la zona d’equipaments del camp de
futbol per no perjudicar la connectivitat biològica en aquell punt, totes elles propostes recollides quasi
literalment del PDUSUG.
Pel que fa a l’ús industrial, l’àrea d’ampliació de l’actual sector es limita a la seva banda oest però fins i tot
en una superfície i àmbit inferiors als previstos en el PDUSUG.
En definitiva cal valorar que la proposta de creixements i model d’ordenació recollits a l’alternativa A2
encaixen suficientment amb les directrius del PDUSUG.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A2
comporta el següent:


Es dóna compliment a l’estratègia de creixement moderat fixada pel PTPCG en tant que
l’àrea d’extensió proposada és inferior a l’àrea d’extensió màxima admissible, ambdues
calculades d’acord amb les directrius que fixa el PTPCG.



Es dóna compliment al conjunt d’estratègies fixades en el PDUSUG, fins i tot en aquelles
qüestions que comporten un cert incompliment del PTPCG i que es deriven de les
contradiccions presents entre ambdós documents (especialment en allò que fa referència
al “consum” de sòls de protecció especial per a nous creixements). En aquest sentit i tal i
com ja s’ha justificat reiteradament en apartats anteriors d’aquesta memòria cal donar
major validesa al PDUSUG en tant que és un document gairebé coetani en el temps amb
el PTPCG i que, pel fet de treballar a una escala menor, disposa d’un major grau de detall
i concreció de les seves propostes.

Així mateix, pel que fa al grau de compliment dels objectius abans fixats cal dir que aquesta alternativa
aporta eines suficients per a la solució de la pràctica totalitat de problemàtiques detectades, també en
allò que fa referència a la mobilitat atès que permet l’accés a nous sectors sense que sigui necessari de
sobrecarregar la xarxa de carrers existent.
Conclusió final.
Analitzats els aspectes positius i negatius d’aquesta proposta, també els de caire ambiental i paisatgístic,
entenem que cal considerar-la com a la MILLOR de les alternatives proposades per al nucli de Vilobí atès
que dóna resposta als objectius fixats tot respectant un creixement moderat i sostenible i sense contravenir
els planejaments de rang superior que li són aplicables.
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4.2.3. Alternatives previstes per al nucli de Salitja.
NUCLI DE SALITJA.
ALTERNATIVA 0. CREIXEMENT NUL.
Descripció.
La primera de les alternatives per a l’assentament de Salitja, definida com a alternativa “A0”, parteix del
manteniment de les condicions de creixement fixades en les Normes Subsidiàries de Planejament vigents i
que per a aquest nucli es corresponen amb la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament al nucli de Salitja” aprovada definitivament per a CTUG en sessió de 24 de gener de 2003, tot
tenint en compte, això sí, els sectors que se n’hagin pogut desenvolupar durant els 30 anys de vigència de
les NNSS i 14 anys d’aquesta modificació puntual.

A0. Nucli de Salitja.
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Això significa posar en valor el grau de desenvolupament de les NNSS i les seves modificacions posteriors
en tant que del total de 5 Unitats d’Actuació (totes d’ús residencial) i 1 sector de sòl urbanitzable delimitat
(també d’ús residencial), avui en dia resten per executar els àmbits següents:


3 UNITATS D’ACTUACIÓ.
UA2. SALITJA – PLAÇA MAJOR.
Situada entre la Plaça Major i el C/. de les Rajoleries té una superfície de 0,12 Ha i es destina
només a ús residencial. L’objectiu principal d’aquesta unitat d’actuació és la obtenció de sòl per a
vialitat rodada (eixamplaments) i per a vianants (vial de nova creació).
No disposa de projecte de reparcel·lació ni d’urbanització.
UA3. SALITJA – RAJOLERIES.
Situat entre el C/ de Caldes i la Carretera GI-534, aquest àmbit de gestió té una superfície de 0,82
Ha i es destina íntegrament a ús residencial. Els seus objectius principals són la obtenció de sòl per
a vialitat rodada (eixamplaments), donar continuïtat al C/. de les Rajoleries i a la trama urbana, la
obtenció d’una franja de zona verda paral·lela a la carretera GI-534 com a front verd del poble i
circuit per a vianants i el trasllat d’activitats industrials i antigues granges a noves ubicacions més
adequades per a aquests usos.
No es disposa de projecte de reparcel·lació ni d’urbanització.
UA4. SALITJA – MIGDIA.
Situada a l’extrem sud del nucli, entre el C/. Caldes i el C/. Nou, té una superfície de 0,66 Ha i es
destina només a ús residencial. L’objectiu principal d’aquesta unitat d’actuació és la creació d’una
nova façana sud per al nucli urbà de Salitja.
No disposa de projecte de reparcel·lació ni d’urbanització.



1 SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT.
SUD.6 – PONENT.
Sector situat al límit oest del nucli de Salitja, amb una superfície de 3,57 Ha i només per a usos
residencials, té per objectius els següents:


Millora de la mobilitat del nucli de Salitja amb la creació d’un vial de circumval·lació.



Assegurar un ordenament que admeti tipologies edificatòries variades en ordre a permetre
la permanència de joves vilatans que ho desitgin i/o atraure nova població de diversos
nivells de vida.



Creació d’una nova façana oest per al nucli urbà de Salitja.



Obtenció de sòl per a la constitució d’una zona d’equipament públic capaç d’articular-se
amb els espais lliures de les places i zones verdes ja determinades per oferir un atractiu
especial a l’activitat residencial de Salitja.

Obtenció de sòl per a la constitució d’una anella verda pública entorn d’aquest nou
creixement de tal manera que pugui superar-se aquí el mal costum de què els límits dels
pobles siguin el darrera de les parcel·les, amb els conseqüents problemes estètics i
d’indefinició i mal manteniment de la transició entre agrícola i urbà.
No disposa de pla parcial, ni projecte de reparcel·lació ni tampoc d’urbanització.


Per tant, atès el grau de desenvolupament de les NNSS vigents, podem considerar que el manteniment
de la ordenació actual suposa el reconeixement d’un potencial de creixement en sòls urbans no
consolidats de 1,60 Ha. i de sòls urbanitzables de 3,57 Ha (tots ells d’ús residencial), sempre sobre un total
de sòl urbà consolidat actual de 7,26 Ha.
En conseqüència podem afirmar que això comporta un creixement nul respecte de les previsions
aprovades però un creixement significatiu respecte de la situació actual atès que només la dimensió
prevista per al SUD.6 ja suposa un creixement de l’ordre del 50% respecte de la superfície de sòl urbà
consolidat actual.
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Directrius bàsiques del PTPCG.
El Pla Territorial parcial de les comarques Gironines (PTPCG) és el planejament de rang superior que fixa els
límits de creixement previstos per al municipi tot fixant els límits del sòl urbà, l’àmbit de les àrees
especialitzades residencials i industrials i una previsió màxima de creixement per a cadascun dels nuclis
urbans existents, havent d’avaluar per a cadascuna de les alternatives estudiades el seu grau de
subjecció a les directrius d’aquest planejament territorial.
Per a l’àmbit concret de Salitja, reconegut com a un dels assentaments de població del municipi, el
PTPCG hi preveu una estratègia de millora i compleció essent especialment destacable la voluntat de
reducció (que no extinció) del creixement previst cap a l’oest (SUD.6), essent l’objectiu principal d’aquesta
estratègia la recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic mitjançant el foment de la
residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, a la segona
residència de reutilització i també als serveis turístics de qualitat i petita escala.
Així doncs, d’acord amb aquesta estratègia, els nous plans d’ordenació urbanística municipal subjectes a
estratègies de millora i compleció s’han de centrar en el manteniment, la reconstrucció i la millora de les
trames urbanes existents amb especial atenció al manteniment de la tipologia arquitectònica dominant
en el lloc si bé s’admetran, justificadament, extensions encaminades a la compleció de l’assentament, la
regularització de la franja perimetral o, en el seu cas, a ubicar correctament un nou element d’activitat
econòmica o equipament.
Aquestes possibles extensions hauran de ser tractades com a sòls urbans no consolidats, amb una
ordenació molt precisa i definida, admetent també la simple delimitació de petits polígons encaminats a
la obtenció per cessió urbanística d’algun element de vialitat, espai lliure i/o equipament públic.

Espais oberts, estratègies d’assentaments i
actuacions d’infraestructures al nucli de Salitja.

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PTPCG.
Tal i com es pot observar, l’alternativa A0 descrita no compleix amb les directrius establertes pel PTPCG
principalment perquè no proposa la reducció del sector SUD.6, el qual es mantindria en la seva dimensió
actual de més de 3,5 Ha.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Directrius bàsiques del PDUSUG.
El PDUSUG, tal i com ja s’ha expressat anteriorment, és un document gairebé coetani del PTPCG (el primer
data del mes de juliol de 2010 i el segon del mes de setembre del mateix any) que treballa a una escala
més reduïda i que, a priori, planifica de manera més ajustada a la realitat del territori.
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Pel que fa al nucli de Salitja, les directrius del PDUSUG gairebé es limiten a la reducció del SUD.6, en plena
coincidència amb l’estratègia d’assentament definida també pel PTPCG, tot i que en el primer s’arriba a
proposar una nova delimitació reduïda per l’àmbit, circumstància que no detalla el Pla Territorial.
En qualsevol cas, hem d’entendre-ho com a una delimitació orientativa atesa l’escala de treball i atès
l’article 3.5 del PDUSUG que preveu pels àmbits d’expectativa i d’expansió urbana delimitats que “per tal
d’adaptar-los a condicionants morfològics i/o facilitar la gestió del seu desenvolupament, el planejament
urbanístic municipal, podrà ajustar els límits d’aquests àmbits sempre que això no suposi una variació
superior al 10% de la superfície de l’àmbit en cada cas”.

Sistema d’assentaments fixats en el PDUSUG
per al nucli de Salitja.

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PDUSUG.
En la mateixa línia d’allò que s’ha valorat pel PTPCG, l’alternativa A0 descrita tampoc compleix amb les
directrius establertes pel PDUSUG principalment perquè no proposa la reducció del sector SUD.6, el qual es
mantindria en la seva dimensió actual de més de 3,5 Ha.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A0
per a Salitja comporta el següent:


Si bé podríem arribar a entendre que s’ajusta a l’estratègia de millora i compleció fixada
pel PTPCG, queda clar que no compleix amb l’estratègia de reducció de l’àmbit delimitat
pel SUD.6 en les NNSS vigents.



Un incompliment quasi absolut del PDUSUG atès que no compleix amb l’estratègia de
reducció de l’àmbit delimitat pel SUD.6 en les NNSS vigents.

És, a més a més, una alternativa excessivament conservadora que no aconsegueix dotar al nou
planejament de les eines suficients per a resoldre les diferents problemàtiques detectades ni tampoc per
assolir la totalitat dels objectius diversos prèviament fixats.
Conclusió final.
Tot i ser titllada d’alternativa de “creixement nul” (en relació a les NNSS vigents), l’alternativa A0 per al nucli
de Salitja ha de ser descartada atès que supera els creixements admesos tant pel PTPCG com pel
PDUSUG.

130

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT

NUCLI DE SALITJA.
ALTERNATIVA 1. CREIXEMENT MÀXIM.
Descripció.
Aquesta alternativa manté per a Salitja els creixements ja previstos en l’alternativa “A0”, o sigui aquells
sectors previstos en el Pla vigent i pendents de desenvolupar, i en proposa un segon sector de creixement
al límit nord del nucli urbà de Salitja d’acord amb els resultats obtinguts en el marc de la participació
ciutadana.

A1. Nucli de Salitja.

Amb l’addició d’aquest segon sector de sòl urbanitzable a la banda nord del nucli s’està afegit una
superfície de l’ordre de 3,5 Ha d’ús residencial a les previsions de 3,57 Ha. del SUD.6 i les previsions de 1,60
Ha derivades de les UA2, UA3 i UA4, el que representa un potencial de creixement de gairebé el 100% de
la superfície de sòl urbà actual.
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PTPCG.
Cal entendre per aquest cas que l’incompliment de les directrius del PTPCG per a l’assentament de Salitja
és doble atès que no només no es redueix la delimitació actual del SUD.6 sinó que a més a més es
proposa un segon creixement a la banda nord del seu nucli, el que deriva en un potencial de creixement
que no encaixa de cap de les maneres amb l’estratègia de “millora i compleció” determinada en el Pla
Territorial.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PDUSUG.
En la mateixa línia de l’apartat anterior aquesta alternativa incompleix també les directrius del PDUSUG en
tant que no redueix el SUD.6 i que la nova extensió proposa és superior també al 10% fixat en l’article 3.5
de la normativa del Pla.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A1
per a Salitja comporta el següent:


L’incompliment del PTPCG tant pel que fa a l’estratègia de millora i compleció fixada com
per la no reducció de l’àmbit delimitat pel SUD.6 en les NNSS vigents.



L’incompliment del PDUSUG atès que no encaixa amb l’estratègia de reducció de l’àmbit
delimitat pel SUD.6 en les NNSS vigents.

És, a més a més, una alternativa excessivament conservadora que no aconsegueix dotar al nou
planejament de les eines suficients per a resoldre les diferents problemàtiques detectades ni tampoc per
assolir la totalitat dels objectius diversos prèviament fixats.
És una alternativa amb les eines suficients per a solucionar algunes de les problemàtiques fixades per al
nucli de Salitja (majoritàriament a nivell de mobilitat i disponibilitat d’espais lliures i d’equipaments) però
excessivament desmesurada pel que fa als creixements que proposa i que suposarien doblar la superfície
de sòl urbà.
Conclusió final.
És, d’acord amb el que s’ha exposat, una alternativa que no compleix amb el planejament territorial, que
suposa un creixement excessiu, que implica un impacte ambiental i paisatgístic inassumible i que, per
tant, cal descartar com a alternativa vàlida per a l’assentament de Salitja.

NUCLI DE SALITJA.
ALTERNATIVA 2. CREIXEMENT MODERAT.
Descripció.
Aquesta alternativa manté per a Salitja els creixements previstos en l’alternativa anterior però reduïts i
minimitzats a partir de les estratègies següents:


Es proposa una reducció significativa de l’actual SUD.6 de tal manera que de les 3,57Ha
contemplades en les NNSS vigents se’n mantenen poc més de 2 Ha, el que representa
una reducció de l’ordre del 45%.
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Es proposa una reducció molt i molt notable del sector nord previst a l’alternativa A1 de
manera que només s’hi inclouen les instal·lacions agropecuàries obsoletes d’una activitat
en desús però situada limítrof amb el nucli actual de manera que la seva reconversió
estigui garantida. En conjunt representa la delimitació d’una petita unitat d’actuació de
l’ordre de 0,23Ha.



Es mantenen la resta d’unitats d’actuació ja previstes en les NNSS actuals i que resten
pendents d’executar (UA2, UA3 i UA4), el que suposa un potencial per desenvolupar de
1,60Ha de sòls urbans no consolidats.

A2. Nucli de Salitja.

És en resum una alternativa que proposa una reducció de l’ordre de 1,5Ha en relació als creixements
potencials establerts ja a dia d’avui per les NNSS vigents.
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PTPCG.
La present alternativa encaixa plenament amb l’estratègia de reducció del SUD.6 que fixa el PTPCG en el
benentès que no estableix pautes pel nou dimensionat de l’àmbit, circumstància que s’haurà de justificar
més i millor en fases més avançades del planejament en què l’ordenació es trobi molt més definida.
Pel que fa a la resta de sectors hem d’entendre que les actuals UA2 i UA3 són actuacions interiors en
àmbits parcialment edificats i que tenen per objectiu completar elements viaris i/o de cessió d’espais
lliures i que fins i tot ja apareixen dins de la trama consolidada en la delimitació de nucli que fa el propi
Pla.
És diferent, per contra, la situació de la UA4 (ja prevista en les NNSS actuals) i la nova unitat d’actuació a
l’extrem nord en tant que s’ubiquen fora de la delimitació del nucli reconeguda pel PTPCG. No obstant
això, entenem que ambdós casos s’ajusten a allò que disposa l’article 3.9 de la normativa del Pla atès
que la seva delimitació té com a objectiu completar, regularitzar i ordenar la trama urbana en la seva
franja perimetral.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PDUSUG.
Cal entendre també que aqueta opció dóna compliment al PDUSUG atès que suposa la reducció de
l’actual SUD.6, restant únicament pendent la concreció d’aquesta nova delimitació per tal de trobar el
punt d’equilibri en què, mitjançant la mínima ocupació de sòl, es puguin assolir els objectius fixats i
l’actuació resulti econòmica i urbanísticament viable.
Anàlisi i valoració.
Per tant, en relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que
l’alternativa A2 per a Salitja comporta el següent:


El compliment del PTPCG en allò que fa referència a la reducció de l’àmbit delimitat pel
SUD.6 en les NNSS vigents i, amb matisos, a allò que fa referència a l’estratègia de millora i
compleció fixada pel Pla.



El compliment del PDUSUG especialment amb allò que té a veure amb l’estratègia de
reducció de l’àmbit delimitat pel SUD.6 en les NNSS vigents.

És, a més a més, una alternativa a valorar positivament atès que ha de facilitar la concreció d’una ronda
perimetral oest (enllaçant la vialitat de la UA4 i del nou SUD6) el que suposa assolir un del objectius de
millora de la mobilitat prèviament fixats.
També ha de permetre, mitjançant la delimitació del SUD.6 una fàcil ampliació del sòl d’equipaments i
espais lliures de la piscina, pati de la parròquia i plaça Major permetent la creació d’un centre urbà
esponjat i de titularitat pública.
Conclusió final.
És, d’acord amb el que s’ha exposat, una alternativa que compleix amb el planejament territorial i que
aporta les eines suficients per a solucionar les problemàtiques fixades per al nucli de Salitja
(majoritàriament a nivell de mobilitat i disponibilitat d’espais lliures i d’equipaments) tot proposant uns
creixements assumibles atesa la tipologia i dimensió de l’actual nucli de Salitja i, per tant, la MILLOR de les
alternatives proposades per a l’assentament de Salitja.
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4.2.4. Alternatives previstes per al nucli de Sant Dalmai.
NUCLI DE SANT DALMAI.
ALTERNATIVA 0. CREIXEMENT NUL.
Descripció.
En la ínia del que s’ha plantejat en la resta d’àmbits la primera de les alternatives per a l’assentament de
Sant Dalmai, definida com a alternativa “A0”, parteix del manteniment de les condicions de creixement
fixades en les Normes Subsidiàries de Planejament vigents i que per a aquest nucli es corresponen amb la
“Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament al nucli de Sant Dalmai” aprovada
definitivament per a CTUG en sessió de 23 de desembre de 2004.

A0. Nucli de Sant Dalmai.

Això significa posar en valor el grau de desenvolupament de les NNSS i les seves modificacions posteriors
havent d’indicar en aquest sentit que la modificació del 2004 ja va integrar com a sòls urbans consolidats
els diferents sectors desenvolupats amb anterioritat limitant-se a plantejar un total de 2 polígons d’actuació
urbanística i 2 sectors de sòl urbanitzable delimitat, tots ells per a usos residencials, amb les
característiques bàsiques següents:
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2 POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA.
PAU.1 – SANT DALMAI / ENLLAÇ SUD.
Situat al marge oest de la GI.533, al final del C/. St. Jordi, té una superfície de 0,42 Ha i es destina
només a ús residencial. L’objectiu principal d’aquesta unitat d’actuació és permetre la connexió
dels carrers St. Jordi i d’en Teixidor.
No disposa de projecte de reparcel·lació ni d’urbanització.
PAU.2 – SANT DALMAI / CAMP RECTORIA.
Situat al marge est de la GI.533, al final del C/. Església, aquest àmbit de gestió té una superfície
de 0,55 Ha i es destina íntegrament a ús residencial. L’objectiu principal d’aquest polígon és
l’eixamplament del carrer de l’Església fins a una amplada de 12,50 mts. per a millora de la
mobilitat i la ordenació.
No es disposa de projecte de reparcel·lació ni d’urbanització.



2 SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT.
SUD.1 – SANT DALMAI II bis.
Sector situat a tocar de l’església parroquial, amb una superfície de 1,76 Ha i només per a usos
residencials, té per objectius els següents:


Ordenar els entorns de l’església de Sant Dalmai.



Millorar la mobilitat.



Donar continuïtat a la vialitat de l’antic SAU.II, ja desenvolupat.

No es disposa de pla parcial, ni de projecte de reparcel·lació ni tampoc d’urbanització.
SUD.2 – SUBSECTOR 2 DE L’ANTIC SAU I (SANT DALMAI I).
Es correspon amb la part no desenvolupada del SAU.I a partir de la divisió poligonal aprovada
l’any 1996 en tant que el sector es trobava físicament dividit per la carretera de Brunyola de
manera que resultava possible establir dos àmbits independents amb una distribució equitativa
dels aprofitaments i les cessions. Es troba situat en la confluència de la GI.533 amb la carretera de
Brunyola, té una superfície de 1,03 Ha i està destinat només a usos residencials.
No disposa de pla parcial, ni de projecte de reparcel·lació ni tampoc d’urbanització.
Per tant, atès el grau de desenvolupament de les NNSS vigents, podem considerar que el manteniment
de la ordenació actual suposa per a Sant Dalmai el reconeixement d’un potencial de creixement en sòls
urbans no consolidats de 0,97 Ha. i de sòls urbanitzables de 2,79 Ha (tots ells d’ús residencial), sempre
sobre un total de sòl urbà consolidat actual de 19,30 Ha.
No obstant això, previ a la valoració final, cal assenyalar que en data 25 de novembre de 2004 el Ple de
l’Ajuntament de Vilobí va aprovar un conveni urbanístic en virtut del qual s’obtenia com a cessió
anticipada d’un sector encara per delimitar un terreny on construir-hi un equipament municipal (l’actual
pavelló polivalent), assumint l’ajuntament el compromís d’incloure en un futur sector de sòl urbanitzable
aquests terrenys ja cedits per tal de permetre’n la corresponent compensació de càrregues i beneficis.
En conseqüència podem afirmar que si bé aquesta alternativa comporta un creixement nul respecte de
les previsions aprovades no disposa del marge suficient per a incorporar-hi els compromisos derivats del
conveni indicat amb el risc de que calgui adquirir i/o expropiar la finca del polivalent de Sant Dalmai.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Directrius bàsiques del PTPCG.
El Pla Territorial parcial de les comarques Gironines (PTPCG) és el planejament de rang superior que fixa els
límits de creixement previstos per al municipi tot fixant els límits del sòl urbà, l’àmbit de les àrees
especialitzades residencials i industrials i una previsió màxima de creixement per a cadascun dels nuclis
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urbans existents, havent d’avaluar per a cadascuna de les alternatives estudiades el seu grau de
subjecció a les directrius d’aquest planejament territorial.
Per a l’àmbit concret de Sant Dalmai el PTPCG no hi estableix cap estratègia predeterminada en tant que
ni tan sols el considera un assentament de població a l’alçada de Salitja o Vilobí atès que el considera
com a una simple àrea especialitzada d’ús residencial, circumstància que no deixa de ser estranya si
tenim en compte que la història de Sant Dalmai com a nucli de població es remunta al segle XIII i que
aquest havia arribat a ser municipi independent abans de formar part com a nucli agregat del municipi
de Brunyola (fins el 1910) i posteriorment de Vilobí d’Onyar.
No és, sota cap circumstància, un àmbit assimilable a una simple urbanització no només per la seva
història sinó també perquè respon a una morfologia pròpia d’un petit assentament, amb carrers de traça
irregular i tipologies edificatòries diferents (habitatges unifamiliars entre mitgeres, habitatges unifamiliars
aïllats, edificis plurifamiliars, etc.).

Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions
d’infraestructures al nucli de Sant Dalmai.

Cal entendre aqueta circumstància com un error del PTPCG a corregir atès que les previsions d’aquest no
es corresponen amb la realitat física i urbana del nucli de Sant Dalmai.
Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PTPCG.
Si prenem com a vàlid el PTPCG l’alternativa A0 hi donaria compliment atès que no preveu creixements
respecte el límit de l’àrea estratègica d’ús residencial de Sant Dalmai delimitada per el PTPCG.
En qualsevol cas, es mantenen les observacions formulades anteriorment en relació a la consideració
absolutament errònia que el PTPCG fa de Sant Dalmai com a una simple urbanització i no pas com a un
nucli històric reconegut com a tal a tots els efectes.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Directrius bàsiques del PDUSUG.
El PDUSUG, tal i com ja s’ha expressat anteriorment, és un document gairebé coetani del PTPCG (el primer
data del mes de juliol de 2010 i el segon del mes de setembre del mateix any) que treballa a una escala
més reduïda i que, a priori, planifica de manera més ajustada a la realitat del territori.
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Aquesta circumstància és encara més patent en el cas de Sant Dalmai atès que el PDUSUG sí que
reconeix Sant Dalmai com a un assentament històric de població i, en conseqüència, hi defineix
alternatives de creixement fins i tot superiors a les proposades en les NNSS actuals i, per tant, en
l’alternativa present (A0).
En aquest sentit, el PDUSUG reconeix com a espais ja consolidats el PAU.1, el PAU.2 i el SUD.2, admet com
a reserva de creixement el SUD.1 i fins i tot arriba a proposar dues noves àrees d’expectativa i expansió
urbana d’intensitat baixa: un primer sector de menor superfície a l’extrem sud del nucli (davant del
polivalent) i un segon sector de superfície més gran en els terrenys compresos entre el carrer de l’església i
la GI.533, a l’extrem nord del nucli.

Sistema d’assentaments fixats en el PDUSUG per al
nucli de Sant Dalmai.

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PDUSUG.
Si tenim en compte que el PDUSUG recull la totalitat dels sectors contemplats a les NNSS vigents i pendents
de desenvolupar, podem afirmar que l’alternativa A0 és suficientment respectuosa amb l’esmentat Pla.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A0
per a Sant Dalmai comporta el següent:


El compliment absolut del PTPCG si bé cal tenir en compte les observacions formulades en
relació a l’adscripció errònia que el Pla fa de Sant Dalmai com a àrea especialitzada
residencial quan és clarament un assentament històric de població.



El compliment absolut del PDUSUG el qual fins i tot contempla creixements superiors als
previstos per l’alternativa en qüestió.

En qualsevol cas, més enllà de la clara contradicció entre PTPCG i PDUSUG, hem de posar en valor que
aquesta alternativa no aporta les eines suficients per fer front als reptes plantejats, entre d’altres els
compromisos adquirits per l’Ajuntament en la signatura del conveni de l’any 2004 en relació al solar del
polivalent.
Conclusió final.
Entenent que en aquest cas és prioritari el compliment del PDUSUG en tant que treballa a una escala més
petita i millor adaptada a la realitat del territori, cal considerar que aquesta alternativa s’ajusta al
planejament territorial aplicable però resulta excessivament conservadora i no permet l’assoliment dels
objectius prèviament fixats.
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NUCLI DE SANT DALMAI.
ALTERNATIVA 1. CREIXEMENT MÀXIM.
Descripció.
Aquesta alternativa manté per a Sant Dalmai la totalitat dels creixements ja previstos en l’alternativa “A0”, o
sigui aquells sectors previstos en el Pla vigent i pendents de desenvolupar, i hi afegeix un seguit de nous
creixements (2 per a ús residencial i 1 per a ús industrial) d’acord amb els resultats obtinguts en el marc de
la participació ciutadana.

A1. Nucli de Sant Dalmai

Concretament el nous sectors contemplats són els següents:


Un sector per a ús residencial, de considerable dimensió, que ocuparia els terrenys
inclosos entre el carrer de l’església i la GI.533.
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En aquest sector s’hi inclouria també una petita porció de sòl urbà actual qualificat
d’espais lliures però que resta pendent de cessió i/o expropiació a la cantonada dels
carrers Església i Avinguda St. Dalmai. També s’hi inclouria com a objectiu la possible
construcció d’un giratori en l’enllaça amb la GI.533 que permetria una millora de la
mobilitat i de la seguretat en relació a l’actual cruïlla controlada amb semàfors.


Un sector també per a ús residencial, de menor dimensió, a l’extrem sud de la meitat
dreta del nucli, davant del polivalent.



Un sector industrial que enllaçaria el sòl urbà consolidat de la meitat esquerra del nucli
amb el sector discontinu de sòl industrial existent i majoritàriament ocupat per una industria
càrnia.

Amb l’addició d’aquests nous sectors de sòl urbanitzable s’està afegit una superfície de l’ordre de 9,97 Ha
d’ús residencial i 4,39 Ha d’ús industrial a les previsions de 2,79 Ha. en sòls urbanitzables i 0,97 Ha en sòls
urbans no consolidats ja inclosos a l’alternativa A0, sempre sobre un total de sòl urbà consolidat actual de
19,30 Ha.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PTPCG.
Si prenem com a vàlid el PTPCG l’alternativa A1 no hi donaria compliment atès que únicament s’admet
l’ampliació de les àrees especialitzades residencials als efectes de completar i millorar l’ordenació sempre
i quan no se n’incrementi la superfície de l’espai parcel·lat per habitatges.
En qualsevol cas, es mantenen les observacions formulades anteriorment en relació a la consideració
absolutament errònia que el PTPCG fa de Sant Dalmai com a una simple urbanització i no pas com a un
nucli històric reconegut com a tal a tots els efectes.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PDUSUG.
Cal assenyalar que aquesta alternativa no dóna compliment al PDUSUG en la seva totalitat especialment
atès que el sector de creixement industrial de l’extrem nord respon a una superfície superior a la prevista
en el Pla i que el creixement industrial creant un continu urbà amb el nucli existent tampoc és una
estratègia contemplada favorablement.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A1
per a Sant Dalmai comporta el següent:


Un incompliment absolut del PTPCG si bé cal tenir en compte les observacions formulades
en relació a l’adscripció errònia que el Pla fa de Sant Dalmai com a àrea especialitzada
residencial quan és clarament un assentament històric de població.



L’incompliment parcial del PDUSUG atès que planteja creixement de dimensió excessiva o
directament no contemplats pel Pla.

D’altra banda, si bé és una proposta amb eines més que suficients per a permetre l’assoliment dels
objectius fixats, s’entén com a una alternativa amb un creixement excessiu en relació a la superfície
actual de Sant Dalmai.
Així mateix també es valora negativament l’annexió del sòl industrial amb el sòl residencial atès que és una
situació que pot fàcilment generar conflictes de veïnatge i que, per tant, si no resulta imprescindible, cal
evitar.

140

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT

Conclusió final.
És, d’acord amb el que s’ha exposat, una alternativa a valorar negativament i que cal descartar tant per
les previsions de transformació del sòl abusives que proposa, les quals superen amb escreix les necessitats
del nucli de Sant Dalmai, com per l’impacte ambiental negatiu que representa.

NUCLI DE SANT DALMAI.
ALTERNATIVA 2. CREIXEMENT MODERAT.
Descripció.
Aquesta proposta recull els creixements de l’alternativa A0 i parts dels creixements de l’alternativa A1
reduint així el potencial de creixement previst en aquella.

A2. Nucli de Sant Dalmai
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De manera resumida, els sectors i propostes rellevants que inclou l’alternativa A1 són els següents:


És mantenen els PAU’s 1 i 2 ja previstos en les NNSS vigents així co el SUD.2 que afecta els
sòls situats a tocar de l’església.



Per contra, planteja la desclassificació del SUD.1 actual entenent que no té sentit portar els
sòls urbans a l’altre costat de la carretera de Brunyola.



Es manté el sector residencial previst entre el C/. de l’Església i la GI.533 tot i que en una
dimensió sensiblement inferior a la prevista en la opció A1 (aproximadament la meitat)
però suficient per a mantenir els objectius principals fixats: obtenció d’una porció d’espai
lliure a la cantonada dels carrers Església i Avinguda St. Dalmai i construcció d’un giratori
en l’enllaci amb la GI.533 i que permeti una millora de la mobilitat i de la seguretat en
relació a l’actual cruïlla controlada amb semàfors



Es manté l’altre nou sector d’ús residencial, de menor dimensió, previst a l’extrem sud de la
meitat dreta del nucli, davant del polivalent.



Manté la dimensió vigent del sector industrial de l’empresa càrnia garantint que no es
produeixi cap continu urbà i que es mantinguin les condicions de connectivitat actuals.

Amb l’addició d’aquests nous sectors de sòl urbanitzable en la nova delimitació prevista per a cadascun
d’ells, s’està afegit una superfície de l’ordre de 4,70 Ha d’ús residencial a les previsions de 2,79 Ha en sòls
urbanitzables i de 0,97 Ha en sòls urbans no consolidats ja inclosos a l’alternativa A0, sempre sobre un total
de sòl urbà consolidat actual de 19,30 Ha.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PTPCG.
Si prenem com a vàlid el PTPCG tal i com està redactat per a Sant Dalmai cap de les alternatives que
proposi noves reserves de sòl per a creixements residencials s’ajustaria al Pla atès que, tal i com ja s’ha dit,
el PTPCG només admet l’ampliació de les àrees especialitzades residencials als efectes de completar i
millorar l’ordenació sempre i quan no se n’incrementi la superfície de l’espai parcel·lat per habitatges.
En qualsevol cas, es mantenen les observacions formulades anteriorment en relació a la consideració
absolutament errònia que el PTPCG fa de Sant Dalmai com a una simple urbanització i no pas com a un
nucli històric reconegut com a tal a tots els efectes.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PDUSUG.
L’alternativa A2, amb la reducció del nou sector nord i la supressió del sector industrial previst en la opció
anterior, s’ajusta completament a les directrius del PDUSUG havent d’indicar tan sols que els nous
creixements s’hauran de basar en tipologies residencials de baixa intensitat (intensitat 1 en la terminologia
del propi Pla).
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A2
per a Sant Dalmai comporta el següent:


Un incompliment del PTPCG si bé cal tenir en compte les observacions formulades en
relació a l’adscripció errònia que el Pla fa de Sant Dalmai com a àrea especialitzada
residencial quan és clarament un assentament històric de població.
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El compliment íntegre de les estratègies contemplades en el PDUSUG, havent d’entendre
que aquest és un document treballat a una escala menor i, per tant, millor adaptat a les
realitats i necessitats del territori.



En qualsevol cas, la previsió dels sectors contemplats en el PDUSUG ocupant espais que el
PTPCG recull com a sòls de protecció especial haurà d’implicar la protecció com a tals
d’una superfície equivalent de terreny actualment considerat com a sòl preventiu.

D’altra banda, cal reconèixer que és una proposta amb eines suficients per a permetre l’assoliment dels
objectius fixats entenent que la dimensió dels sectors proposats està suficientment equilibrada en relació a
la superfície actual de Sant Dalmai.
Conclusió final.
D’acord amb el que s’ha exposat, l’alternativa A2 per a Sant Dalmai és la millor de les alternatives
considerades perquè no només dóna compliment al planejament territorial de rang superior vigent (en
aquest cas el PDUSUG) sinó que a més a més permet, a priori, la consecució dels objectius fixats en base
a un impacte urbanístic, paisatgístic i ambiental assumible.

4.2.5. Alternatives previstes per als sectors residencials de Can Terrer i Can Bells.
URBANITZACIÓ DE CAN TERRER i DISSEMINAT DE CAN BELLS.
ALTERNATIVA 0. CREIXEMENT NUL.
Descripció.
Tal i com ja s’ha explicat suficientment en apartats anteriors d’aquesta memòria, un dels casos singulars a
què s’ha d’enfrontar el nou POUM de Vilobí d’Onyar té a veure amb el tractament que es doni o es deixi
de donar al conjunt d’habitatges “alegalment” implantats en sòl no urbanitzable en el disseminat de Can
Bells, al costat nord de la GI.533, i a l’extrem occidental de Can Terrer, al costat sud de la GI.533.

A0. Can Terrer i Can Bells.
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Partint de la base de que la situació actual que els correspon a aquests habitatges és la pròpia d’un
habitatge de nova construcció implantat en sòl no urbanitzable, l’alternativa A0 cal entendre-la com a la
opció de mantenir-los en aquesta classificació i atorgant-los únicament les possibilitats de manteniment i
construcció aplicables a un habitatge existent en sòl no urbanitzable que no s’esdevé de cap masia ni té
cap vinculació directa amb l’explotació del medi rural (agrícola, ramadera o forestal).
En aquesta línia serà necessari que s’identifiqui amb claredat quins habitatges foren implantats amb les
pertinents autoritzacions i quins cal mantenir-los en un règim de fóra d’ordenació en tant que s’haurien
implantat de manera il·legal, no admetent cap possibilitat d’edificació a la resta de parcel·les presents a
l’àmbit que tenen una aparença molt similar a la d’un solar urbà.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Directrius bàsiques del PTPCG.
El PTPCG defineix el sector de Can Terrer com a una àrea especialitzada d’ús residencial mentre que no
estableix cap definició ni estratègia per al conjunt de Can Bells (tot i les “taquetes” clarament visibles en el
plànol) més enllà de considerar tot l’entorn com a un sòl preventiu i, per tant, sense cap tipus de protecció
especial ni d’interès.

Espais oberts, estratègies d’assentaments i
actuacions d’infraestructures a l’entorn de
Can Terrer (i Can Bells).

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PTPCG.
Cal considerar que mantenir els habitatges de Can Bells en sòl no urbanitzable no és una estratègia
contrària al PTPCG, mentre que en els sectors adjacents a Can Terrer únicament s’hi admetrien petits
ajustos de límits o superfícies als efectes de completar i millorar l’ordenació i sempre i quan no suposés un
augment de la superfície de l’espai parcel·lat per habitatges.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Directrius bàsiques del PDUSUG.
El PDUSUG tampoc reconeix cap estratègia específica ni d’ampliació ni de reducció del sector de Can
Terrer però, a diferència del PTPCG, en tant que document realitzat a menor escala i amb un major grau
de detall i concreció sí que reconeix la problemàtica de Can Bells i, tot i no esbossar una solució
concreta, n’assenyala el següent:

144

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR – AVANÇ DE PLANEJAMENT

(...) les àrees d’habitatge en sòl no urbanitzable que d’acord amb la normativa vigent al
municipi de Vilobí d’Onyar es varen poder implantar legalment en una franja al nord de
la carretera GI-533 podran esser incorporades al règim del sòl urbà o urbanitzable si el
POUM ho preveu expressament i mitjançant l’instrument urbanístic adient. La
determinació de l’àmbit i de l’ordenació s’ha de sotmetre a avaluació ambiental i s’ha
d’evitar l’efecte barrera al llarg de la carretera.

Sistema d’assentaments fixats en el
PDUSUG en relació a Can Terrer (i Can
Bells).

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PDUSUG.
En tant que l’alternativa A0 no altera cap classificació ni qualificació de sòl cal entendre que no és
contrària al PDUSUG.
Anàlisi i valoració.
En relació al compliment dels planejaments territorials de rang superior cal assenyalar que l’alternativa A0
per a Can Terrer i Can Bells no és contrària ni al PTPCG ni tampoc al PDUSUG especialment atès que no
altera la classificació actual del sòls que integren aquests àmbits.
No obstant això, aquesta opció no recull suficientment la singularitat del sector (especialment de Can
Bells) fent més gran el greuge comparatiu entre aquells que sí varen edificar en el seu moment i aquells
que, tot i tenir un terreny de les mateixes característiques, o es van animar a fer-ho a l’espera de que
l’administració corregís la situació.
A més a més, l’aplicació de l’alternativa A0 suposa també deixar passar l’últim tren per a una regularització
total o parcial de l’àmbit condemnant-lo a ser “eternament” considerat un sòl no urbanitzable, amb tot el
que això comporta (escassa o nul·la possibilitat d’ampliació dels habitatges existents, impossibilitat de
regularitzar aquells que no disposen de llicència, manca de serveis urbanístics, etc.).
Conclusió final.
Tot i admetent que l’alternativa A0 és la més fàcil i la menys compromesa d’adoptar per part de
l’administració entenem que forma part de la seva responsabilitat la regularització plena del sector de
Can Bells i l’extrem nor-oest de Can Terrer caracteritzat per la presència d’una seixantena d’habitatges
majoritàriament implantats legalment abans dels anys 80 del segle XX i, per tant, entenem que aquesta
és una alternativa a descartar en tant que no suposa una solució per al problema detectat.
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URBANITZACIÓ DE CAN TERRER i DISSEMINAT DE CAN BELLS.
ALTERNATIVA 1. CREIXEMENT MÀXIM.
Descripció.
En l’extrem oposat a l’alternativa A0 cal cercar les bases per a la definició de l’alternativa A1 en què es
proposa el reconeixement de la totalitat del sector de Can Bells com a una nova àrea de creixement
residencial reconeixent com a tal no només les parcel·les ja edificades sinó una àmplia superfície que
faciliti la gestió del sector i, especialment, la seva viabilitat econòmica atesa la necessitat de fer front a les
cessions mínimes fixades per Llei.
Això representa la creació de 31,45 Ha de nou sòl residencial (26,72Ha a Can Bells i 4,73 Ha a Can Terrer) i
la generació d’un continu urbà amb el sector industrial de “l’Empalme” i, encara que amb el tall de la
GI.533 i la riera Grevolosa, amb el sector de Can Terrer.
D’altra banda, aquesta alternativa també planteja la regularització dels límits de Can Terrer per la banda
est, en allò que afecta a un giratori construït en sòls pendents de cessió (fóra de l’àmbit original) així com
la continuïtat del vial inferior que s’acaba sobtadament i que, d’aquesta manera, es podria connectar
amb el vial més proper i així tancar l’anella. Això comporta afectar a una superfície aproximada de 0,84
Ha.
Si tenim en compte que la superfície total contemplada en les NNSS vigents per a Can Terrer és de 33,69
Ha, l’alternativa A1 suposa un creixement superior al 90% del sòl actual tot i que caldria posar en valor que
una part d’aquest nou sòl ja es troba parcialment urbanitzat i edificat.

A1. Can Terrer i Can Bells.
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PTPCG.
Tot i que l’àmbit a ocupar pel nou sector de Can Bells i pels creixements de Can Terrer afecten a sòls
preventius i, per tant, susceptibles de ser transformats, queda clar que la dimensió de la operació no
encaixa amb cap de les estratègies fixades des del PTPCG per al conjunt de Vilobí.
Ca considerar-la, per tant, com a una alternativa que no compleix amb el Pla esmentat.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PDUSUG.
Tot i que el PDUSUG sí deixa la porta oberta a la incorporació de l’àrea de Can Bells com a sòl urbà o
urbanitzable cal recordar que una de les condicions que fixa és la d’evitar la barrera al llarg de la
carretera, efecte que l’alternativa A1 no només no evita sinó que potencia extraordinàriament. És per tant,
a partir de l’incompliment d’aquesta condició, que cal establir que l’alternativa A1 per a Can Terrer i Can
Bells no s’ajusta suficientment al PDUSUG.
Anàlisi i valoració.
L’excessiu consum de sòl proposat en aquesta alternativa en suposa l’incompliment no només de les
directrius generals del PTPCG sinó també de les directrius més específiques del PDUSUG. En contraposició,
però, aquesta és l’alternativa que dotaria de més eines per a facilitar la gestió del sector (o subsectors si
fos necessari actuar per fases) en tant que faria més senzilla la compensació dels sòls de cessió i, per tant,
facilitaria la viabilitat econòmica del conjunt.
Conclusió final.
Si bé es tracta d’una alternativa viable econòmicament i que permet tractar per igual les parcel·les ja
edificades i les que resten pendents d’edificar és indubtable que suposa un consum excessiu de sòl i que,
per tant, és una alternativa a descartar.

URBANITZACIÓ DE CAN TERRER i DISSEMINAT DE CAN BELLS.
ALTERNATIVA 2. CREIXEMENT MÍNIM.
Descripció.
Fent de nou un pas enrere, l’alternativa A2 proposa la classificació com a sòl urbà no consolidat de
caràcter residencial únicament les parcel·les amb presència d’habitatges legalment implantats, deixant la
resta de sòl en la mateixa classificació actual: sòl no urbanitzable.
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A2. Can Terrer i Can Bells

És, en resum, una alternativa que proposa la reclassificació en urbà d’un total de 8,36 Ha (7,77 a Can Bells
i 0,59 a Can Terrer), sempre i exclusivament per a usos residencials que, a més a més, es correspondrien
majoritàriament amb els sostres ja existents i consolidats en cadascuna de les parcel·les.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PTPCG.
L’avaluació del grau de compliment del PTPCG en relació a aquesta opció no és una qüestió taxativa ni
inequívoca atès que tot i representar l’aparició d’una nova àrea especialitzada residencial no
contemplada en el Pla cal indicar que el consum de sòl és mínim, el sostre ja està majoritàriament
consolidat i el canvi de classificació afecta exclusivament a sòls preventius (susceptibles de ser
transformats).
En qualsevol cas i d’acord amb les apreciacions formulades entenem que és una alternativa compatible
amb el PTPCG vigent.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PDUSUG.
De manera més clara que en el cas anterior entenem que aquesta alternativa sí és compatible el PDUSUG
atès que en ell ja s’hi reconeix la possibilitat de classificar l’àrea com a sòl urbà o urbanitzable i, en aquest
cas, es respecta també la condició imposada d’evitar l’efecte barrera en tant que s’evita el continu urbà
entre els subsectors est i oest de Can Bells.
Anàlisi i valoració.
A diferència de l’alternativa A0 la present opció permet donar resposta a les edificacions existents i assolirne la seva regularització com a sòl urbà (amb els drets i deures que això comporta) sense caure però en
el consum excessiu de territori que es derivaria de l’aplicació de l’alternativa A1.
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No obstant això, com a aspectes negatius de la proposta cal assenyalar que es manté el greuge
comparatiu entre parcel·les edificades i parcel·les no edificades de característiques similars i que és una
alternativa que no aporta prou solucions per afrontar un correcte equilibri del repartiment de beneficis i
càrregues dels àmbits delimitats, el que fa que sigui un àmbit econòmicament inviable perquè no es
disposarà d’espais lliures suficients per a les cessions mínimes obligatòries (espais lliures, equipaments,
serveis tècnics, % d’aprofitament mig, i reserves de sòl per habitatge de protecció oficial) i es fa difícil
d’imaginar com s’hauria de definir la vialitat mínima indispensable a urbanitzar.
Conclusió final.
Tot i ser una solució compatible amb el planejament territorial aplicable i tot i donar resposta a alguna de
les problemàtiques detectades entenem que no ho fa de manera suficient, el que deriva en la
delimitació d’un sector o sectors inviables econòmicament i molt difícils de gestionar urbanísticament.
URBANITZACIÓ DE CAN TERRER i DISSEMINAT DE CAN BELLS.
ALTERNATIVA 3. CREIXEMENT MODERAT.
Descripció.
La singularitat i complexitat de la problemàtica existent a Can Bells i al sector nord-oest de Can Terrer en
relació a la presència d’un nombre significatiu d’habitatges legalment implantats en èpoques passades
però incompatibles amb l’actual naturalesa rústica del sòl ens ha portat a preveure per aquest sector una
alternativa més que en la resta d’àmbits amb l’objectiu de poder estudiar totes les opcions.
Aquesta alternativa extra (A3) pretén ser una opció intermèdia entre les alternatives A1 i A2 de manera que
s’hi reculli el compliment del planejament territorial tal i com succeïa en l’alternativa A2 i s’hi pugui
entreveure la dimensió suficient per fer el sector viable tant a nivell econòmic com a nivell urbanístic.

A3. Can Terrer i Can Bells
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És, en resum, una alternativa que proposa les intervencions i/o subsectors següents:


Subsector Can Bells Oest.- reuneix el conjunt de parcel·les edificades a la part esquerra
de l’accés al sector afegint-hi les parcel·les intersticials no edificades a l’actualitat però
que són susceptibles de ser-ho sense haver d’afegir noves vialitats més enllà dels
camins / carrers actuals. Respon a una superfície aproximada de 8,14 Ha.



Subsector Can Bells Est.- reuneix el conjunt de parcel·les edificades a la part dreta de
l’accés al sector afegint-hi les parcel·les intersticials no edificades a l’actualitat però
que són susceptibles de ser-ho sense haver d’afegir noves vialitats més enllà dels
camins / carrers actuals. Respon a una superfície aproximada de 7,07 Ha.



Subsector Can Terrer Oest.- reuneix el conjunt de parcel·les edificades entre la GI.533 i
el sector de Can Terrer tot afegint-hi les parcel·les intersticials no edificades a
l’actualitat però que són susceptibles de ser-ho sense haver d’afegir noves vialitats més
enllà dels camins / carrers actuals. Respon a una superfície aproximada de 3,75 Ha.



Subsector Can Terrer Est.- a diferència dels sectors anteriors no té per objecte la
regularització d’habitatges implantats en sòl no urbanitzable sinó que pretén la
regularització dels límits del sector en allò que afecta a un giratori construït en sòls
pendents de cessió (fóra de l’àmbit original) així com la continuïtat del vial inferior que
s’acaba sobtadament i que, d’aquesta manera, es podria connectar amb el vial més
proper i així tancar l’anella. Això comporta afectar a una superfície aproximada de
0,84 Ha.

Justificació de la conformitat de l’alternativa “A3” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A3” al PTPCG.
Tal i com succeïa amb les alternatives anteriors resulta difícil d’avaluar la compatibilitat d’aquesta proposta
amb el PTPCG vigent atès que aquest no planteja cap solució per a resoldre la problemàtica de Can Bells
i Can Terrer en relació als habitatges existents implantats en sòl no urbanitzable més enllà de que els
terrenys a convertir tenen la consideració de sòls preventius i no estan subjectes a cap tipus de protecció.
En aquest sentit, el que fa referència a la transformació de sòls preventius, sí que podem establir que és
una alternativa compatible amb el PTPCG vigent.
Justificació de la conformitat de l’alternativa “A3” amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de
Girona (PDUSUG).
Grau d’adaptació de l’alternativa “A3” al PDUSUG.
L’alternativa A3 és igualment compatible amb el PDUSUG atès que aquest reconeix la possibilitat de
classificar l’àrea com a sòl urbà o urbanitzable sense establir-ne cap delimitació ni mínima ni màxima i
perquè en aquest cas es respecta també la condició imposada d’evitar l’efecte barrera en tant que la
definició de dos subsectors a Can Bells (est i oest) evita la formació del continu urbà no desitjat.
Anàlisi i valoració.
A diferència de les alternatives anteriors entenem que la present proposta (pendent d’una major
concreció que fixi de manera detallada el perímetre i àmbit dels nous subsectors) recull el grau d’equilibri
suficient entre el compliment del planejament territorial de rang superior (especialment el PDUSUG en tant
que document de major detall) i la viabilitat econòmica i urbanística de cadascun dels sectors previstos.
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Conclusió final.
D’acord amb el que s’ha exposat creiem que cal entendre l’alternativa A3 per a Can Bells i Can Terrer
com a l’alternativa que millor conjuga la compatibilitat amb el planejament territorial i la resolució dels
conflictes existents en l’àmbit de Can Bells i, en menor mesura, de Can Terrer.
En aquesta línia és a més a més una solució que manté la discontinuïtat entre sectors garantint la
connectivitat biològica i evitant l’efecte barrera o de continu urbà.
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4.3. NOU MODEL D’ORDENACIÓ PROPOSAT.
4.3.1.

Criteris bàsics del model escollit.

4.3.1.1. Resum final de les alternatives escollides.
D’acord amb l’anàlisi i avaluació d’alternatives realitzat en l’apartat anterior, les propostes escollides per a
cadascun dels sectors analitzats són les següents:
Assentament (nucli) de Vilobí ...

ALTERNATIVA A2.

Assentament (nucli) de Salitja ...

ALTERNATIVA A2.

Assentament (nucli) de Sant Dalmai ...

ALTERNATIVA A2.

Àrees especialitzades de Can Terrer i Can Bells ...

ALTERNATIVA A3.

En conseqüència, el model d’ordenació que caldrà desenvolupar en el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Vilobí d’Onyar és el resultat de la suma d’aquestes opcions amb les quals, de manera
genèrica, es garanteix la preservació de més del 95% del terme municipal com a sòl no urbanitzable i
s’assoleix un potencial total de sòls urbans i/o urbanitzables de 153,92 Ha. (*) del total de 3.284 que
configuren el terme municipal de Vilobí d’Onyar.
(*)
Valor resultant del sumatori dels sòls urbans consolidats, urbans no consolidats i
urbanitzables delimitats dels tres nuclis principals (Vilobí, Sant Dalmai i Salitja) i de les
urbanitzacions de Can Terrer i Can Bells. No s’hi inclouen les superfícies que puguin
resultar dels casos singulars de l’ampliació del PGA Golf i de l’àrea d’usos mixtes de
l’aeroport. Tampoc s’hi inclou el sòl urbanitzable no delimitat proposat a l’entorn de la
nova estació del Tren d’Alta Velocitat que la Generalitat té previst de construir com a
estació vinculada a l’aeroport.
En qualsevol cas, aquest Avanç de Pla i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en què derivi no
preveuen un model d’ordenació rupturista amb el teixit urbà existent sinó un model gairebé de transició
que, de manera respectuosa amb les preexistències, permeti l’evolució lògica del municipi cap a un
urbanisme més ordenat, més sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la població de
Vilobí d’Onyar durant els propers 25 anys.

4.3.1.2. Accions bàsiques a contemplar independentment de l’alternativa o l’àmbit escollits.
Més enllà dels models concrets primer avaluats i després escollits per a cadascun dels àmbits identificats,
hi ha un seguit de criteris bàsics que de manera genèrica caldrà aplicar en tots ells en tant que els
entenem com a pautes d’actuació que ens serviran per a la consecució dels objectius fixats
especialment com a elements correctors de dinàmiques errònies prèviament detectades i analitzades en
el marc dels treballs previs i la participació ciutadana.
Són actuacions que per la seva especificitat o petita dimensió no apareixen en cap de les alternatives
descrites però que resulten necessaris per a l’assoliment d’alguns dels objectius fixats. Ens estem referint a
les accions genèriques següents:


Delimitació de petits polígons d’actuació en sòl urbà consolidat.
Tota diagnosi i/o procés participatiu comporta la detecció de problemàtiques diverses que
afecten al teixit urbà consolidat i que només són possibles de resoldre mitjançant la delimitació de
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petits polígons d’actuació que permetin majors aprofitaments com a compensació de noves
càrregues urbanístiques prèviament definides com a prioritàries.
Són el que habitualment definim com a operacions de cirurgia urbanística en les quals la seva
posterior gestió és una eina clau per a aconseguir un correcte desenvolupament de l’àmbit i una
adequada consecució dels objectius abans fixats; en ocasions l’obtenció de noves dotacions de
sòls per a sistemes en àmbits cèntrics o envoltats de teixit urbà ja consolidat.
També podem englobar dins d’aquesta estratègia aquells sectors de sòl urbà, consolidat o no,
que cal delimitar i qualificar com a actuacions de transformació, ja sigui per tal d’afavorir un canvi
en els usos admesos o per tal de modificar els paràmetres urbanístics que el defineixen.
Poden ser exemples d’això ja tractats en diferents alternatives pel fet de tenir una incidència major
la proposta de transformació d’usos de l’actual SAU.VII de Vilobí en el ben entès que l’ús industrial
actual no li és el més idoni o bé la proposta de delimitació d’un polígon d’actuació a veïnat de la
Sarreda no tant per afavorir nous creixements sinó per facilitar a l’administració local la gestió
urbanística i consecució de millores a nivell de vialitat, serveis i paisatge urbà.


Reconeixement, manteniment i, si s’escau, modificació de sectors ja previstos en el Pla vigent
però pendents de desenvolupar.
La no execució de certs àmbits de sòl urbà no consolidat i/o de sòl urbanitzable acostumen a
suposar l’incompliment de certs objectius fixats en el Pla urbanístic anterior.
Quan aquests objectius continuen sent vigents cal reconèixer i mantenir aquells polígons analitzant
en tot cas els motius del seu no desenvolupament, introduint les modificacions que s’entenguin
necessàries per a garantir, ara sí, que s’executin en temps i forma. Aquestes modificacions poden
fer referència als usos i/o tipologies edificatòries previstes o simplement a una divisió de l’àmbit en
subsectors de dimensió més reduïda que en facin més fàcilment abordable la seva gestió
urbanística (ja sigui en modalitat de cooperació o de compensació).
També en serà la modificació total o parcial l’estratègia més adequada quan sigui necessària
una revisió i/o actualització dels objectius que s’hi van fixar atès el temps transcorregut des de la
seva formulació original.



Creació de nous sectors de creixement: residencials, industrials o mixtes.
La detecció de noves problemàtiques que cal resoldre, i la necessitat de dotar al municipi de les
reserves de sòl necessàries per donar cabuda al creixement poblacional previst o bé per a
garantir el manteniment de les activitats industrial i semi-industrials requereixen la previsió de nous
sectors de sòl d’ús residencial, industrial i/o mixt.
Aquesta circumstància és la que es descriu preferentment en la definició, avaluació i elecció
d’alternatives essent important en el cas de Vilobí, atès que s’ha dut a terme un anàlisi
individualitzat per sectors, que el conjunt final resultant de la suma de tots ells tingui la coherència i
equilibri necessaris.
En aquest sentit destacar tan sols la predominança del sòls residencials per damunt de qualsevol
altra tipologia atès que el tarannà del municipi no és en cap cas l’industrial.



Dotació de noves reserves de sòl per a sistemes públics d’equipaments i/o espais lliures.
L’última de les estratègies bàsiques a adoptar pel nou planejament ha de ser la dotació de noves
reserves de sòl per a sistemes públics d’equipaments i espais lliures en funció dels objectius
prèviament definits i analitzant i assumint per a cada cas quina és la millor estratègia d’adquisició
possible: com a cessió urbanística, per expropiació, per acord de cessió, etc.
En aquesta línia les accions més destacades han de ser l’obtenció definitiva del sòl on hi ha
ubicat el polivalent de St. Dalmai, l’obtenció de noves reserves d’equipaments a tocar de les
actuals escoles per a poder-ne garantir el futur creixement, l’obtenció de noves reserves per a
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l’ampliació dels equipaments esportius actuals i l’obtenció de noves reserves de sòl on poder
afrontar la futura construcció d’equipaments assistencials.
Finalment, pel que fa a l’obtenció de noves reserves d’espais lliures l’actuació més rellevant ha de
ser la consecució d’un passeig / parc fluvial a tocar de la llera de l’Onyar en el tram comprès entre
la GI.533 i la GIV.5341.


Determinació de les ubicacions més idònies per a l’habitatge de protecció oficial.
Tot i ser una necessitat molt discutible en municipis de la dimensió i característiques de Vilobí
d’Onyar (el preu actual de la renda lliure és en algun sector fins i tot inferior al preu taxat per l’HPO),
el nou POUM resta subjecte a incloure el percentatge d’habitatge de protecció oficial que fixa la
Llei d’urbanisme vigent.
Caldrà tenir en compte, en aquest sentit, les diferents tipologies previstes en cadascun dels sectors
admetent la possibilitat de que en alguns d’aquests la tipologia pròpia de l’HPO (bàsicament
l’edifici plurifamiliar i, en menor mesura, els habitatges en filera) no hi resulti del tot compatible.
Això portarà a analitzar la possibilitat i/o necessitat de crear sectors discontinus a fi de poder
traslladar aquest HPO en àmbits on hi sigui fàcilment integrable en relació a la resta del teixit urbà.

4.3.2.

Les àrees urbanes existents i/o previstes. Descripció del model escollit.

4.3.2.1. El nucli de Vilobí.
A resultes del que s’ha vingut explicant, el model d’ordenació que s’estima idoni per al nucli de Vilobí (el
qual inclou ja com a part d’aquest l’antic sector de Cal Ferrer Pagès) proposa l’encaix del sòl urbà
especialment dins l’àmbit comprès entre la GI.533, el riu Onyar i la riera Grevolosa obviant l’actual límit
sud-est de la carretera GIV.5341 que es proposa de creuar a fi i efecte de disposar d’una nova reserva de
sòls d’equipaments i espais lliures en una posició molt propera a l’actual centre urbà.
És una aposta per un model sensiblement compacte que es va desdibuixant mitjançant tipologies de
menor intensitat a mesura que ens apropem a l’Onyar, circumstància que també facilita una millor
transició entre les àrees més denses del centre i el sòl no urbanitzable en contacte amb el sòl urbà.
Pel que fa als nous creixements previstos aquests es concentren a la part nord i oest del nucli destacant la
transformació de l’actual SAU.VII industrial en un sector residencial i el canvi de qualificació de
l’equipament docent al Passeig de la Crosa.
Més enllà d’aquests aspectes cal destacar també les propostes següents:


La creació d’un parc fluvial que ressegueix la traça de l’Onyar en el tram comprès entre la
GI.533 i la GI.5341 el que comportarà la concentració de les cessions per espais lliures
dels nous sectors urbanitzables en aquest àmbit a fi i efecte d’obtenir-ne la seva cessió
gratuïta en el marc de la gestió urbanística corresponent. Essent conscients que això
suposarà cessions superiors a l’estàndard del 10% fixat per la Llei vigent caldrà estudiar
quines accions i/o compensacions hi són possibles per tal de garantir la viabilitat
econòmica de cada sector.



La previsió d’ampliació de l’actual sòl industrial de l’Empalme pel seu límit oest i sense
necessitat de creuar la GI.533 en tant que el sòl actual es troba consolidat en més de 2/3
parts i que s’elimina la previsió d’ampliació a l’est de la GI.533 atès el canvi d’ús a
residencial promogut per l’antic SAU.VII.



El reconeixement del conjunt d’habitatges de la Sarreda com a un polígon d’actuació en
sòl urbà no consolidat amb l’objectiu principal de permetre l’ordenació de l’àmbit, la
millora de la mobilitat i la dotació de serveis sempre però a l’entorn de les edificacions ja
existents de tal manera que no es pugui entendre l’àmbit com a una reserva potencial de
nou sòl residencial.
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El trasllat íntegre de les cessions per espais lliures, sistema d’equipaments i habitatge de
protecció oficial que es derivin de la proposta d’ampliació del PGA Golf tot completant la
façana sud-est del nucli de manera que hi resultin admissibles les accions següents:
o

o

o

Desplaçar la traça de la GI.5341 més cap a l’est eliminant així l’encotillament que
representa per a l’ampliació de certs elements com poden ser la zona escolar o
les àrees d’aparcament.
Permetre l’ampliació suficient del sòl d’equipaments vinculat a l’escola i el
polivalent atesa la voluntat municipal de no traslladar les actuals instal·lacions sinó
de dotar-les de l’espai suficient per a la seva necessària evolució. En aquest sentit
cal indicar que l’afectació de la petjada sonora de l’aeroport de Girona impediria
el trasllat en aquest nou sòl de l’equipament pròpiament docent però seria
perfectament apte per als usos auxiliars que hi estan imprescindiblement vinculats
(patis, zones esportives, etc.).
Permetre la creació d’aparcaments dissuasoris, molt propers al centre, que millorin
la mobilitat interna del nucli urbà.



La regularització de la zona esportiva municipal del camp de futbol com a sòls
d’equipaments públics atesa la seva actual classificació com a sòls no urbanitzables.



La millora de la mobilitat en el conjunt del nucli a partir de la creació d’una anella de
circulació viària principal: l’actual GI.5341 pel sud (amb la variant abans detallada) i la
prolongació del Passeig de la Crosa pel nord, connectant-lo directament a la GI.533 per
un costat i de nou amb la GI.5341 per l’altra (preveient aquí una doble solució en funció
de la possibilitat i/o conveniència de creuar l’Onyar o no).

4.3.2.2. El nucli de Salitja.
L’assentament de Salitja és, dels tres nuclis de població principals del municipi, el que ha mantingut un
caràcter més rural que s’ha traduït en la quasi total absència d’edificis plurifamiliars, essent ambdós
aspecte valorats positivament i que el nou model d’ordenació proposat vol continuar garantint.
En aquesta línia en destaca l’adopció de les propostes següents:


El manteniment dels polígons d’actuació corresponents a les actuals UA.2 i UA.3, més enllà
de la seva possible revisió i/o modificació parcial, atès que tenen com a objectius la
consecució de millores en la vialitat o la supressió d’edificacions pecuàries obsoletes
enmig de l’àrea urbana ja consolidada.



La creació d’un nou polígon d’actuació de dimensions reduïdes a l’extrem nord del nucli
amb un objectiu molt similar a la UA.3 abans mencionada: la supressió d’edificacions
pecuàries obsoletes a tocar de l’àrea urbana ja consolidada.



El manteniment de l’actual UA.4, més enllà de la seva possible revisió i/o modificació
parcial, atès que resulta necessària per consolidar un segon recorregut viari per la banda
oest del nucli (enllaçant-la amb el nou SUD.6).



Modificació i/o manteniment parcial de l’actual SUD.6 a partir de la seva reducció però
sense renunciar als objectius següents:



o

La millora de la mobilitat com a acció conjunta i complementària amb la UA.4

o

L’obtenció d’espais lliures i sòls d’equipaments en una posició cèntrica, a tocar de
la plaça Major i com ampliació de les actuals piscines i pati de la parròquia.

En la línia de mantenir el caràcter rural i poc densificat del nucli de Salitja la totalitat dels
creixements es resoldran mitjançant tipologies unifamiliars o, justificadament, d’habitatges
aparellats.
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4.3.2.3. El nucli de Sant Dalmai.
L’assentament de Sant Dalmai, el tercer dels nuclis històrics que comprèn el municipi, respon a una
morfologia intermèdia entre la “ruralitat” de Salitja i la “urbanitat” de Vilobí.
No obstant això, en relació als anàlisis previs realitzats i d’acord amb les alternatives avaluades, la proposta
que s’inclou en el nou model d’ordenació va en la línia d’incrementar la ruralitat en detriment de la
urbanitat en tant que els nous creixements previstos han de ser de baixa intensitat i renunciant a les
tipologies plurifamiliars promogudes els últims anys (enteses com a un error per la ciutadania).
En aquesta línia en destaca l’adopció de les propostes següents:


Limitar els nous creixements a la banda est de la GI.533 atès que es tracta del sector amb
major condició de nucli urbà (amb presència d’alguns comerços, de l’església, d’alguns
equipaments, etc).



Preveure els nous creixements com a la compleció dels buits generats per l’estructura
urbana actual, especialment en allò que fa referència a lligar l’àrea de la carretera amb
l’entorn de l’església i el sector residencial de l’extrem nord.



Preveure també un sector de creixement entre el C/. Església i la GI.533 amb un objectiu
que no només impliqui la compleció dels buits existents sinó que pugui suposar una nova
sortida a la GI.533 més ordenada i més segura mitjançant la possibilitat d’enllaçar-hi a
través d’un giratori.

4.3.2.4. Les àrees especialitzades residencials, industrials i/o mixtes.
L’àrea residencial de Can Terrer.
La proposta per a Can Terrer no és altra que mantenir el model d’ordenació actual intervenint únicament i
de manera molt limitada en els aspectes següents:


Regularització dels límits en l’extrem est de l’àmbit sota l’objectiu principal de resoldre
algun dels problemes de mobilitat que hi són presents.



Regularització dels límits en l’extrem nord-oest amb la única finalitat de reconèixer el
conjunt d’habitatges que hi trobem implantats en sòl no urbanitzable. Aquesta
regularització s’haurà de traduir en la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística que
permeti la gestió urbanística de l’àmbit, la seva correcta urbanització i la dotació dels
serveis necessaris.

L’àrea residencial de Can Bells.
Tal i com ja s’ha indicat repetidament, l’actual disseminat de Can Bells representa un dels problemes de
major complexitat a resoldre pel nou Pla d’ordenació atès que són diversos els models d’ordenació que hi
podrien ser aplicables.
No obstant això i d’acord amb les justificacions aportades en l’apartat de descripció, anàlisi i valoració
d’alternatives s’aposta per un model d’ordenació basat en el reconeixement dels habitatges legalment
implantats així com de les parcel·les intersticials de característiques eminentment urbanes atesa la
necessitat d’atorgar drets similars a casuístiques molt semblants i de fer econòmicament viables els dos
subsectors delimitats.
En qualsevol cas, atesa la singularitat del sector, no cal entendre el perímetre grafiat d’aquest sectors com
a un límit infranquejable atès que serà en el treball de concreció dels objectius quan es podrà disposar de
tota la informació necessària per a determinar la traça exacte del límit exterior de cada subsector.
Indicar finalment que, volgudament, s’ha deixat al marge un petit nombre d’habitatges i/o construccions
auxiliars existents entre la GI.533 i la riera Grevolosa entenent que es troben afectades per les franges de
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servitud de la carretera i de policia del domini públic hidràulic i que tampoc podrien ser beneficiàries del
procés urbanitzador del sector atesa la seva ubicació.
L’àrea industrial de Sant Dalmai.
No es preveu cap modificació en relació a aquest sector vinculat de manera exclusiva a una empresa
càrnia en funcionament per la qual cosa se’n manté el model d’ordenació i límits actuals.
L’àrea logística i d’usos mixtes del sector CIM “la Selva”.
A priori no es preveuen canvis destacables en aquest sector d’abast supramunicipal (compartit amb
Riudellots de la Selva) si bé caldrà analitzar quines sinèrgies es poden establir amb l’àrea d’usos mixtes que
també es preveu al costat dret de la carretera GIV.5343, més encara si tenim en compte que algunes de
les iniciatives que s’hi contemplen a mena de Parc aeroportuari (construcció d’un hotel i d’un petit
complex comercial) es troben parcialment bloquejades per la insuficiència d’alguns dels serveis
(majoritàriament la depuradora).
L’àrea logística i d’usos mixtes de l’aeroport.
Com a resposta al potencial i l’interès estratègic derivats de la presència de l’Aeroport Girona – Costa
Brava el model d’ordenació previst en aquest sector contempla la delimitació d’un sector per a usos
mitxes en la porció de terreny compresa entre la GIV.5343, la N.156 i la traça del Tren d’alta velocitat.
La creació d’aquest sector no només ha de suposar l’aprofitament del potencial i l’interès estratègic de
l’aeroport sinó que també hauria de permetre la plena regularització de les edificacions que hi ha
presents (des d’un hotel a un nombre significatiu d’habitatges majoritàriament implantats en la dècada
dels 70 del segle XX.
El cas singular de l’ampliació del PGA Golf.
L’actual camp de golf PGA Catalunya està situat fonamentalment al municipi de Caldes de Malavella a
excepció d’una petita part ubicada al municipi de Sils i té la consideració de sòl urbà parcialment
consolidat en què a més a més de l’equipament esportiu per a la pràctica del golf hi trobem un
equipament hoteler de primer nivell i un potencial de l’ordre de 400 habitatges (367 a Caldes i 40 a Sils).
És coneguda tant pel consistori com per la pròpia Direcció General d’Urbanisme la voluntat d’ampliació
d’aquest sector, ampliació que només resulta possible en direcció nord (dins del terme municipal de
Vilobí) atès que per l’est i pel sud es troba delimitat per l’autovia A2 i per l’oest per l’autopista A7, motiu pel
qual durant la redacció de l’anterior POUM l’empresa PGA GOLF DE CATALUNYA S.A. (absorbent de PGA
GOLF DE VILOBÍ, S.L.) va transmetre a l’ajuntament de Vilobí aquesta voluntat d’ampliar el complex arribant
a signar en data 23 d’octubre de 2013 un conveni amb l’Ajuntament en què s’acordava la voluntat de
delimitació d’un SUD per a usos esportius, complementaris i residencials de baixa densitat.
Si bé en aquell moment les previsions de PGA GOLF DE CATALUNYA S.A es limitaven a l’ampliació del
camp de golf i de l’oferta residencial vinculada, la maduració del projecte els ha portat a proposar una
actuació més ambiciosa amb què es pretén convertir aquest equipament en un “resort” que diversifiqui
l’oferta d’oci amb la construcció d’altres equipaments i activitats recreatives majoritàriament a l’entorn d’un
llac artificial al voltant del qual s’hi implantaria una hípica, instal·lacions esportives diverses i fins i tot una
activitat agrícola especialitzada en la vinya amb celler propi, sense renunciar però a la l’ampliació de
l’oferta residencial vinculada.
Així doncs, amb aquests antecedents (reforçats amb la recent tramitació d’un Pla especial urbanístic per a
l’inici de les activitats esportives i de celler), es posa de manifest la voluntat municipal de poder incloure en
el nou Pla d’Ordenació aquesta voluntat, degudament avaluada, regulada i, si s’escau, limitada, havent
acceptat per uns i altres la singularitat d’aquesta actuació i l’interès estratègic de la mateixa en tant que
suposarà el posicionament del PGA Golf Catalunya com a un resort turístic – esportiu de primer ordre.
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En aquest sentit no es disposa encara de totes les dades per acotar suficientment el model d’ordenació
vinculat a aquest creixement, si bé hauran de ser condicions irrenunciables les següents:


L’oferta residencial de renda lliure vinculada haurà de ser en qualsevol cas de molt baixa
intensitat i s’haurà d’anar desenvolupant a mesura que es vagi consolidant l’oferta
residencial de la resta d’àrees a fi d’evitar l’acció especuladora.



Aquesta oferta residencial només s’entén com a complement del resort principal per la
qual cosa no serà possible sense la prèvia construcció dels equipaments esportius i/o
turístics que s’hi prevegin (a priori un llac artificial, una hípica, camps d’esports, etc.).



Els sòls de cessió per a espais lliures i equipaments públics que es determinin en
compliment de la legislació urbanística vigent s’emplaçaran a tocar del nucli de Vilobí
(preferentment al costat sud de la GIV.5341 entre el riu Onyar i la riera de la Grevolosa) per
tal de que puguin revertir a la ciutadania i no restin inclosos dins d’un àmbit privat o semiprivat.



L’oferta residencial d’habitatge de protecció oficial que hi correspongui en aplicació de la
legislació urbanística vigent s’emplaçarà en un lloc que no distorsioni el model
d’ordenació preexistent i on sigui fàcil d’integrar amb la resta del teixit urbà.

El cas singular de l’estació del Tren d’Alta Velocitat.
És coneguda i
estació de tren
Girona – Costa
complement a
l’àrea.

recentment reiterada la voluntat de la Generalitat de Catalunya de construcció d’una
vinculada a la línia d’Alta Velocitat que pugui servir com a estació preferent de l’Aeroport
Brava entenent que això ha de suposar un impuls per a la utilització de l’aeroport com a
l’aeroport del Prat i, en conseqüència, un impuls per la dinamització econòmica de tota

Aquesta instal·lació està prevista en el triangle generat per la GIV.5341, la GIV5343 i la pròpia traça del
TAV, essent un àmbit ben comunicat i susceptible d’albergar un sector industrial i/o d’usos mixtes tot
aprofitant les sinergies derivades d’aquesta instal·lació.
No obstant això, atesa la indefinició de certs aspectes i la vinculació directa de la seva execució a les
possibilitats reals de l’administració catalana, el model d’ordenació previst en aquest entorn es limita a
preveure-hi un sector de sòl urbanitzable no delimitat únicament com a porta oberta al seu futur
desenvolupament real.

4.3.3.

El sòl no urbanitzable. Descripció del model previst.

4.3.3.1. La classificació del sòl no urbanitzable.
Tal i com ja hem indicat a l’inici el nou model d’ordenació per al conjunt del terme municipal de Vilobí
d’Onyar contempla l’adscripció com a sòl urbà o urbanitzable d’una porció molt reduïda de tal manera
que es garanteix la preservació com a sòl no urbanitzable de més del 95% del terme municipal
(aproximadament 3.130 Ha.).
Això no deixa de ser un reflex més del tarannà del municipi,amb una considerable tradició agrícola i
ramadera atesa l’extensió de sòls de conreu que trobem especialment en tot l’entorn de Salitja però
també en tota la franja de sòl compresa entre el nucli de Vilobí i la traça de la C25 i, en menor mesura,
entre Sant Dalmai i Brunyola.
Dita condició de municipi de plana però caracteritzat per una notable diversitat de paisatge (des del
volcà de la Crosa als camps de Salitja i els entorns de l’aeroport) és probablement la causa de que el
propi PTPCG englobi en el municipi tots els tipus de sòls no urbanitzables que s’hi contemplen:


Sòls de protecció especial inclosos en zona PEIN, corresponents majoritàriament al
Volcà de la Crosa i el seu entorn més immediat.
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Sòls de protecció especial majoritàriament concentrats al voltant del nucli de Sant
Dalmai i en tota una franja que ressegueix de nord a sud la traça del riu Onyar.



Sòls d’interès agrari i/o paisatgístic majoritàriament situats al voltant del nucli de Salitja i
a l’extrem sud-est del nucli, per sota de la C25.



Sòls d’interès estratègic en els espais intersticials entre l’autopista, l’aeroport i la traça
del tren d’alta velocitat.



Sòls de protecció preventiva en una considerable bossa de terreny al voltant de Can
Terrer i que va des del mateix nucli urbà de Vilobí fins al límit de terme municipal amb
Brunyola.

Aquesta classificació dels sòls no urbanitzables inclosa en el PTPCG serà la base de la ordenació i
classificació dels sòls no urbanitzables del municipi tot incloent-hi, però, els elements següents:


La classificació com a sòls de protecció especial de sòls que actualment no
gaudeixen d’aquesta protecció (sòls de protecció preventiva) en la proporció
necessària per a compensar els sòls de protecció especial susceptibles de ser
ocupats pels creixements previstos a l’entorn de Sant Dalmai i a la franja nord del nucli
de Vilobí de tal manera que no es produeixi una merma general dels sòls protegits
respecte de la resta.



L’adaptació a la realitat de les línies virtuals que estableixen la separació entre uns i
altres àmbits havent comprovat que en molts punts no ressegueixen cap realitat física
apreciable en el territori, classificant de forma diferent sòls de característiques
idèntiques.



Reduir la bossa de sòl de protecció preventiva i augmentar la proporció de sòls
d’interès agrari atès que aquesta funció agrícola és la característica principal de la
major part del sòl no urbanitzable del municipi.



Garantir el caràcter de sòl de protecció especial de tots aquelles elements naturals
d’especial interès per al municipi (el volcà de la Crosa, la capçalera de l’Onyar, la
resclosa d’en Borra, les fonts de Salitja, l’entorn de Santa Margarida, els pins de Can
Picó, etc.).



La determinació d’una normativa d’ús i protecció del sòl no urbanitzable suficientment
ajustada a les necessitats reals de Vilobí i a les potencialitats del seu entorn natural,
cercant un punt d’equilibri adequat especialment entre la preservació de certes
masses forestals en relació a l’activitat agrícola i ramadera principal del municipi.

Finalment destacar que aquesta voluntat de classificació dels sòls no urbanitzables és sensiblement
coincident a la que incorpora el PDUSUG si bé en aquest es fa una referència molt més clara a la
funcionalitat agrícola de la pràctica totalitat del municipi independentment del grau de protecció fixat pel
PTPCG, havent de ser aquesta una qüestió que també caldrà abordar convenientment en la confecció
de lar normativa reguladora del sòl no urbanitzable.

4.3.3.2. La regulació dels usos compatibles.
Més enllà del que s’ha indicat en relació als criteris bàsics a emprar en la classificació dels sòls no
urbanitzables del municipi, resulta importantíssim de valorar com i de quina manera s’ha d’intervenir en la
regulació dels usos compatibles en el sòl no urbanitzable, promovent i facilitant aquells que es considerin
d’interès i limitant o prohibint aquells que resultin contraris al model de municipi acordat.
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En aquesta línia i ateses les característiques del conjunt del municipi caldrà tenir especial cura i atenció en
els següents usos:


Usos pecuaris.
Les activitats pecuàries són freqüents en el terme de Vilobí i responen majoritàriament
a granges de bestiar boví de dimensions considerables, totes elles amb una especial
incidència en el caràcter agrícola de l’entorn en tant que són nombrosos els camps
de conreu dedicats al cultiu de farratges per al consum directe de les granges.
Atès que aquest resulta un sector econòmic d’innegable tradició i importància en el
conjunt del municipi caldrà que se’l tracti i reguli de manera específica valorant la
conveniència de limitar l’aparició de noves activitats i la oportunitat de promoure el
manteniment de les actuals inclosa la seva possible ampliació.



Usos terciaris (turisme rural, hoteler, restauració, etc.).
La singularitat i la riquesa del paisatge en una part més que considerable del terme
municipal afegit a la presència de nombrosos masos que esquitxen el territori fa viable
sinó interessant l’evolució cap a un model en què l’aprofitament del medi natural no
es limiti a l’agricultura i/o la ramaderia sinó que s’incideixi cada cop més en les
activitats turístiques de reduïda dimensió i capacitat que són perfectament
compatibles amb els usos tradicionals en la línia d’un dels objectius derivats de la
participació ciutadana en què s’entén la via del turisme sostenible basat en el medi
natural com a un dels sectors estratègics a potenciar en el devenir del municipi.
Ens estem referint majoritàriament a la reconversió de masies per al turisme rural,
l’admissió de l’ús hoteler en aquelles de major dimensió i/o interès i, fins i tot, en avaluar
la implantació de càmpings de petita dimensió i característiques eminentment rurals
(màxim 500 places) com a una opció a tenir en compte, encara que sigui
limitadament en determinades àrees del municipi en tant que no hi ha tampoc cap
proposta real i concreta sobre la taula que en permeti una avaluació específica i
personalitzada.



Altres usos.
Més enllà de la prohibició dels usos industrials de producció en sòl no urbanitzable, es
donen a Vilobí alguns casos d’activitats de caire semi-industrial ja presents en el territori
i que el POUM haurà d’abordar com tractar, essent un cas paradigmàtic a ponderar
atesa la tipologia de l’activitat el Parc tecnològic de reciclatge gironí implantat a
l’extrem sud-est del municipi.

4.3.3.3. El catàleg de masies i cases rurals.
Tot i que el municipi de Vilobí d’Onyar disposava del corresponent Pla especial de masies i cases rurals des
de l’any 2009, aquest fou declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en estimar el recurs
contenciós administratiu interposat per la Dirección General de Aviación Civil contra l’acord de la CTUG
celebrada en data 1 d’octubre de 2008 en què s’aprovava el Pla especial de masies i cases rurals en
qüestió.
A partir d’aquí, per iniciativa de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, s’han reprès els treballs per a la revisió i
modificació d’aquell document en els aspectes que varen motivar el recurs de tal manera que en data
28 de gener de 2016 s’acordà una nova aprovació inicial del nou Pla especial i catàleg de masies i cases
rurals de Vilobí d’Onyar havent previst l’aprovació provisional i definitiva en el decurs d’aquest 2017.
Així doncs, en tant que aquest Pla especial i catàleg de masies i cases rurals ja estarà en vigor en el
moment de l’aprovació del POUM cal entendre que aquest últim l’incorporarà directament sense ni tan
sols haver-hi d’incloure cap tipus de modificació i/o correcció.
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4.3.4.

La protecció del patrimoni arquitectònic i natural.

4.3.4.1. El catàleg de béns a protegir.
El nou model d’ordenació urbanística previst per a Vilobí d’Onyar passa també per una major i millor
protecció del patrimoni cultural immoble del municipi, per la qual cosa el nou POUM incorporarà també el
corresponent Catàleg de Béns a Protegir on es recolliran aquells elements, edificacions, o conjunts
d’interès que calgui protegir i preservar.
A partir de la recopilació de l’inventari del patrimoni cultural immoble del municipi de Vilobí d’Onyar, fet
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, en el present Avanç
s’identifiquen una sèrie d’elements arquitectònics singulars, així com zones d’expectativa arqueològica
que es consideri important de reflectir però que hauran de ser objecte d’un estudi més acurat que
determini què cal protegir, com s’ha de conservar i quines actuacions s’hi podran realitzar, sempre i en tot
moment a efectes d’informació tant per a l’Administració com per als possibles propietaris afectats.
Per tant, es detallen a continuació els béns immobles i les zones amb expectativa arqueològica incloses a
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Vilobí d’Onyar, llistat que servirà de base per a la posterior
elaboració del corresponent Catàleg de Béns a Protegir, document que formarà part del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar.
4.3.4.2. Elements de patrimoni arquitectònic reconeguts.
Codi

Nom

Altres Noms

2033 CASTELL DE VILOBÍ D'ONYAR
2035 MAS OLIVER

Mas Alrà, Ca n'Oliver

2036 CAN COSTA
27213 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE DE VILOBÍ
27216 CASA DE LA PLAÇA VELLA, 2

Fusteria

27217 CA LA VIUDA

Cal Teixidor

27218 CAL RAJOLER
27219 HABITATGE A LA TRAVESSIA ANTIGA DE CAL METGE, 1-3
27220 HABITATGE A LA PLAÇA NOVA, 4-5-6
27221 CAN ROSCADA

Caja de Madrid

27222 CAN BENET
27223 CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS

Capella del Mas Alrà

27224 ERMITA DE SANTA MARGARIDA
27225 CAN COBARSÍ
27226 CAN VIDAL

Can Xico Toni

27227 CAN NOGUER I BATALLER

Can Joaquim Noguer / Casa nova d'en Quirze

27228 RECTORIA DE VILOBÍ D'ONYAR
27229 CAL FERRER PAGÈS
27231 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT DALMAI
27233 CAN PATLLARI
27234 RECTORIA DE SANT DALMAI
27235 CAL FRARE

Can Miquel Fotlledosa / Cal Rei / Cal Carter Cec

27236 CAN TONI
27237 CAN XIFRA

Mas Pla

27238 CAN VALLS
27239 CA L'ADROER

Cal Teixidor
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27241 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE SALITJA
27242 CAN CARRETER DE LA DENT
27244 CAN PALLARÍ

Can Moià / Can Planellas

27245 MAS ALOART

Ca N'Aluart

27246 ELS DELMES
27247 RECTORIA DE SALITJA
27248 CAN GRANIC

Can Tarrencs

29224 ESCOLES VELLES
30611 ERMITA DE SANT LLOP

Capella de Sant LLop de Sant Dalmai

30613 CAN BARCELÓ
32460 CASA DE LA PLAÇA VELLA, 11
32462 CASA DEL CARRER DE LA CLAU, 3

Can Vivolas

32465 ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LES FONTS
32484 CAN BES

Can Oliveres de Munt

32485 CAN SAUS

Cases Noves

32486 CAN TRIES

Can Trias

32487 CAN BOADAS
32490 CAN FREU
32491 CAN SAGRERA
32492 CAN ROVIRA
32494 CAN PUJOL
32495 CAN PÈLACH VELL
32496 CAN PÈLACH NOU
32501 CAN CAVALLER
32502 CAN GRAS
32504 CAN PASCOL
32506 CAN RIQUER
32507 CAN SALAMANYA
32508 CA L'ARTAU I CAPELLA
32511 PLAÇA NOVA I TRAVESSIES

Eixample de Vilobí

32512 PLAÇA VELLA
32513 CAL FERRER GRAU
32514 CAN SERRA
32515 CA L'HEREU
32516 CASA DE LA PLAÇA NOVA, 9
32517 CAN ROURE
32518 CAN RODÓ
32519 CAN PALAU
32520 CA L'HEREU NOU

4.3.4.3. Elements de patrimoni arqueològic coneguts.
Codi

Nom

Altres noms

2184 AVELLANERS - LS 79
2259 CASTELL, EL
2260 SERRA DE CÚGOLS I - II

Tipus de registre
Jaciment arqueològic
Jaciment arqueològic

LS 39-40

Jaciment arqueològic
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2261 CAN BOADES

Jaciment arqueològic

13618 CAN MAGRE

LS 9 - 10

13620 CAN PÈLACH

LS 20 - 46

Jaciment arqueològic

13633 QUATRE CARRETERES

LS - 14

Jaciment arqueològic

14612 CAN SERRA

CENTRE D'AUTOTRANSFORMACIÓ DE L'AVE

Jaciment arqueològic

Jaciment arqueològic

18823 SITJA DE MAS ALIVA

Jaciment arqueològic

18824 CAMPS DE CAN FEIXES

Jaciment arqueològic

19255 SITGES DE CAN FEIXES

Jaciment arqueològic

19261 SITJA 2 DE MAS ALIVA

Jaciment arqueològic

19741 SITGES DE LA CARRETERA D'AIGUAVIVA

Jaciment arqueològic

19945 LAV TRAM RIUDELLOTS DE LA SELVA-C/
JOAN TORRÓ (GIRONA)

Prefitxa

19965 CENTRE D'AUTOTRANSFORMACIÓ DE L'AVE

Prefitxa

19979 AUTOPISTA AP7: JONQUERA PER CALÇADA
ENTRE MAÇANET I NOU ENLLAÇ
VILADEMULS

Prefitxa

19999 CA L'ESTANY

Prefitxa

20018 CALDES DE MALAVELLA I COMARCA DE LA
SELVA

Prefitxa

20335 TREN TRAMVIA AEROPORT DE GIRONA.
TRAM AEROPORT DE GIRONA-FORNELLS DE
LA SELVA.

Prefitxa

21411 CAN VIADER

Jaciment arqueològic

21415 CAMPS DE CAN PALAU

Jaciment arqueològic

4.3.5.

Conclusions finals.

4.3.5.1. Conclusió final en relació a la compatibilitat del model d’ordenació proposat vers el
planejament territorial vigent.
Com no podia ser d’altre manera, entenem que el model d’ordenació que es deriva del present avanç és
plenament compatible amb el planejament territorial que hi resulta aplicable (tant el Pla Territorial Parcial
de les Comarques Gironines com el Pla Directori Urbanístic del Sistema Urbà de Girona) tal i com s’ha
justificat de manera detallada i específica per a cadascuna de les alternatives prèviament definides i, en
conseqüència, també per a cadascuna de les alternatives escollides.
Únicament, a tall de resum final, cal tornar a recordar els ítems següents:


En el cas del nucli de Vilobí el compliment del planejament territorial es veu clarament
afectat per les discrepàncies existents entre el PTPCG i el PDUSUG. En aquest sentit el
model d’ordenació escollit s’ajusta a l’estratègia de creixement moderat definida en el
PTPCG però proposat la ubicació dels futurs creixements en una posició que podríem
entendre contrària al PTPCG (en tant que sòls de protecció especial) però que en
canvi es correspon perfectament amb l’estratègia proposada pel PDUSUG de situar
aquests nous creixements en la franja de terreny existent entre l’actual nucli urbà i la
llera de l’Onyar.
Admetent que el PDUSUG treballa a una escala més propera a la realitat del territori
hem entès que resulta el document més idoni per a determinar el millor emplaçament
d’aquests futurs creixements i que, per tant, en conjunt, es pot afirmar que el model
d’ordenació proposat per al nucli de Vilobí és compatible amb el planejament
territorial aplicable.
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En el cas de Salitja no es dóna aquesta clara contradicció entre PTPCG i PDUSUG,
limitant-se en tot cas a una indefinició en com i de quina manera cal concretar la
reducció del creixement previst i admès en la façana oest del nucli urbà actual.
En tot cas, entenem que és una qüestió que s’ha d’acotar i justificar amb el detall
suficient en fases més avançades del document de manera que es pot afirmar que el
model d’ordenació proposat per al nucli de Salitja en aquest avanç és compatible
amb el planejament territorial aplicable.



En el cas de Sant Dalmai es torna a produir una nova contradicció entre PTPCG i
PDUSUG, molt més flagrant encara en tant que el primer no admet cap tipus de
creixement per Sant Dalmai (al qual ni tan sols considera un assentament històric de
població) mentre que el segon estableix de nou estratègies concretes de creixement
ubicats tots ells a la meitat dreta del nucli (respecte de la GI.533).
Admetent de nou l’error del PTPCG de no considerar el nucli de Sant Dalmai com a un
assentament històric (cosa indubtable d’altra banda) creiem que el PDUSUG torna a ser
un document més idoni i més ajustat a la realitat del territori per la qual cosa entenem
que el model d’ordenació proposat per al nucli de Sant Damai proposat en aquest
avanç també és compatible amb el planejament territorial que li resulta aplicable.



En el cas de Can Bells la proposta de PTPCG i de PDUSUG tampoc és coincident si bé
en aquest cas el fet de que el PTPCG consideri Can Bells i el seu entorn com a un sòl
de protecció preventiva hi facilita l’aplicació de les directrius del PDUSUG que reconeix
la singularitat de l’àmbit i que en proposa la seva reconversió a sòl urbà o urbanitzable,
limitadament i amb condicions.
Tot i ser un cas que també cal concretar més i millor en fases posterior d’aquest
document, entenem que el model d’ordenació proposat en aquest entorn de Can
Bells també és respectuós amb les directrius prèvies del planejament territorial
aplicable.

En definitiva, cal concloure que el model d’ordenació proposat és suficientment idoni per a la consecució
dels objectius prefixats sense que resulti contrari a les propostes, estratègies i directrius que s’esdevenen del
planejament territorial vigent i aplicable (PTPCG i PDUSUG).

4.3.5.2. Conclusió final en relació als principals canvis i justificacions introduïts en relació a la
proposta de POUM avaluada per la CTUG l’any 2014.
Tal i com ja s’ha detallat en l’apartat d’introducció i antecedents aquest Avanç de Pla i el posterior Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal que se’n derivi tenen una part dels seus orígens en un primer intent de
redacció d’un nou POUM per a Vilobí endegat l’any 2010. En relació a aquest primer intent l’últim
document oficial emès fou l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en relació a l’informe
territorial i urbanístic previst a l’article 86bis i a la Disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei
d’urbanisme, en què s’abordava la necessària correcció i/o millor justificació d’un seguit d’aspectes per tal
de poder procedir a l’aprovació provisional d’aquell document.
Si bé l’acord adoptat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha estat el de reiniciar el procés des de l’inici
entenem que és d’utilitat per a la comprensió i avaluació d’aquest document la incorporació d’un seguit
de comentaris en relació a com es tracten en el present Avanç aquelles qüestions en què la CTUG s’hi
mostrava poc conforme.
En relació als espais oberts ...


El POUM que finalment es redacti incorporarà una regulació detallada del sòl no urbanitzable
directament derivada del PTPCG vigent incorporant-hi també les especificacions que resultin
del major detall del PDUSUG.
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En relació als sistemes d’assentaments ...


Ampliació golf.
En l’acord de la CTUG s’establia la necessitat de proposar el creixement del PGA Golf com un
sector de sòl urbanitzable no delimitat tot vinculant el seu desenvolupament a l’efectiva
construcció dels equipaments esportius i a un grau de consolidació notable de l’oferta
residencial ja autoritzada a Caldes de Malavella i Sils.
El transcurs del temps ha comportat que el grau de consolidació de l’oferta residencial sigui
molt superior a la que hi havia el 2014 i el canvi de plantejament dels responsables del “resort”
en relació al compromís d’iniciar la construcció dels equipaments esportius i d’oci vinculats es
pot entendre garantida en tant que ja se n’ha iniciat la tramitació aprofitant que, sense la
oferta residencial, poden ser autoritzats en virtut de l’art. 48 de la Llei d’urbanisme i, per tant, de
manera prèvia a l’aprovació definitiva d’aquest POUM.
Aquestes circumstàncies van en la línia de les condicions de la CTUG i, per tant, farien viable la
possible ampliació del PGA Golf mitjançant un sector de sòl urbanitzable delimitat.





Separador urbà.
El nou model d’ordenació que es proposa ja incorpora com a un objectiu propi la necessitat
d’evitar l’obturació del corredor ecològic entre l’Onyar i Cal Ferrer Pagès.
Can Bells.
La proposta escollida s’ha basat en evitar el continu urbà entre els subsectors est i oest i en
delimitar l’àmbit mínim possible incloent les parcel·les que contenen habitatges legalment
implantats més les peces de terrenys intersticials que han d’ajudar a garantir una ordenació
coherent i la viabilitat tècnica i econòmica del nou sector.



Can Terrer.
Les actuacions previstes a Can Terrer tenen per objecte ajustos en la vialitat d’una banda (a
l’extrem est) i la regularització d’un seguit d’habitatges implantats en sòl no urbanitzable com a
repetició del que succeeix a Can Bells (a l’extrem nord-oest).
En ambdós casos l’objectiu no és l’ampliació del sòl edificable perquè sí sinó únicament i
exclusivament en relació a la viabilitat de les propostes realitzades evitant l’adquisició de nous
sistemes per la via de l’expropiació.



Veïnat de Salitja.
L’evolució del document urbanístic de l’Avanç en el futur POUM a aprovar inclourà una
delimitació concreta d’aquest sector del qual se n’ha de reduir la superfície, justificant la
mateixa en relació als paràmetres fixats pel PDUSUG i a la necessària viabilitat del sector.



Vilobí d’Onyar.
Els creixement previstos per a Vilobí es limiten a la façana nord del nucli tal i com determina el
PDUSUG sense que hi hagi voluntat de créixer pel sud, més enllà de la riera Grevolosa.
Sí es dóna una única excepció a això en allò que fa referència a la voluntat de reconèixer el
grup d’habitatge de la Sarreda com a un petit polígon d’actuació urbanística només als
efectes de poder ordenar la vialitat, sense voluntat de generar nous habitatges ni sostre de
nova implantació. Són, a més a més, sòls de protecció preventiva susceptibles de ser
transformats en base al PTPCG.
Menció a part mereix el creixement previst en la façana est del nucli, tot creuant la GIV.5341
però sense creuar la riera de la Grevolosa que l’acord de la CTUG fixa com a límit. La voluntat
d’aquest sector té molt a veure amb la necessitat d’ubicar les cessions derivades de
l’ampliació del PGA Golf en un àmbit que ho pugui admetre i que faci que reverteixen en el
conjunt de la població de Vilobí, aprofitant-lo en aquest cas per a millorar també les
dotacions de sols de sistemes que han de fer possible l’ampliació del conjunt docent d’escola
de primària i centre d’educació infantil.
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PAU 1v i PAU 1a.
Fa referència a sectors que en el present POUM encara no estan delimitats. No obstant això,
en diferents punts d’aquest document ja s’ha mencionat la voluntat de compensar tots aquells
sòls de protecció especial que ocupin els nous creixements mitjançant la protecció d’una
superfície equivalent de sòls de protecció preventiva.

En relació als sistemes urbanístics ...


El nou POUM tindrà en compte que l’obtenció de nous sistemes urbanístics es produeixi per
cessió urbanística de sectors i/o polígons prèviament delimitats evitant, sempre que sigui
possible, l’adquisició per expropiació o mètodes similars.

En relació al sòl urbà ...


Fa referència a qüestions molt concretes que no són encara objecte d’anàlisi en aquest
document. En qualsevol cas, el POUM que se’n derivi tindrà en compte les indicacions
realitzades en relació als paràmetres urbanístics de diverses de les claus possibles.

En relació als polígons d’actuació urbanística ...


En aquest document ja s’han tingut en compte les limitacions d’ús derivades de la petjada
acústica de l’aeroport, motiu pel qual el creixement previst a la façana est únicament
contempla la possible ubicació de l’HPO derivat del PGA Golf en la porció de sòl que no en
resulta afectada.

En relació als plans de millora urbana ...


Tal i com s’indica els PMU que inclogui el nou POUM només disposaran d’una ordenació
orientativa a concretar en el posterior planejament derivat. No obstant això, cal indicar que la
voluntat d’aquest POUM serà limitar al mínim indispensable aquesta casuística tot atorgant
preferència als PAU’s per damunt dels PMU’s en tant que acostumen a ser de més fàcil i ràpida
gestió.

En relació al sòl urbanitzable ...


Salitja.
Tant en l’apartat dels objectius com en el de descripció del model d’ordenació ja es fa
referència a la voluntat de vincular la vialitat del nou sector amb la de l’actual UA4 a fi de
facilitar la millora de la mobilitat permetent desplaçar-se de sud a nord sense necessitat de
creuar el nucli urbà de Salitja.



Sant Dalmai.
La vinculació a un sector de sòl urbanitzable de la finca del pavelló es fa com a compliment
dels compromisos adquirits per l’Ajuntament via conveni en el moment de l’adquisició per
cessió anticipada d’aquell sòl.



Aeroport.
Els sector de sòl urbanitzable compresos a l’entorn de l’aeroport resten exclusivament vinculats
a usos mixtes directament derivats de la potencialitat del propi aeroport.
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En relació a les reserves per a la construcció d’habitatge de protecció pública ...


La reserva necessària de sostre destinat a habitatge protegit es concretarà un cop s’hagi
pogut quantificar el potencial de sostre residencial contemplat en el nou POUM.



El model d’ordenació proposat contempla ubicar les cessions derivades de l’ampliació del
PGA Golf i l’habitatge de protecció publica que se’n derivi a tocar del nucli actual de Vilobí
entenent que és on millor es podrà integrar aquesta tipologia de sostre i on més serveis hi ha
per fer front a les necessitats que pugui comportar.

Així doncs, finalment, a manca de la concreció i definició de nombroses aspectes que no són propis
d’aquesta fase d’Avanç, entenem que el present document atorga les eines necessàries i suficients
perquè el nou POUM que se’n derivi pugui justificar correctament el compliment dels diferents aspectes
assenyalats en l’informe territorial i urbanístic emès per la CTUG l’any 2014.
Vilobí d’Onyar, maig de 2017.
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5. ANNEX
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Introducció
En un inici el Programa de Participació Ciutadana del POUM de Vilobí d’Onyar preveia
celebrar tres tallers participatius amb temàtiques restringides per tal de facilitar una
participació oberta i plural, amb l’objectiu de crear els espais adients perquè la ciutadania
del municipi pogués participar en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vilobí d’Onyar.
No obstant això, el municipi de Vilobí d’Onyar té la particularitat de ser la unió de diversos
nuclis urbans, als quals cal afegir-hi urbanitzacions i sectors edificats en sòl no urbanitzable, on
la ciutadania té necessitats i perspectives diferents. Per tal de ser sensibles amb aquesta
singularitat, des del CAUM es va creure necessari replantejar els tallers participatius i
incrementar-ne el nombre, optant per plantejar quatre tallers iguals, un per cada nucli urbà i
un d’específic per al conjunt d’urbanitzacions i sectors edificats en sòl no urbanitzable.
Així doncs, a cada taller es parlaria de les mateixes temàtiques, ja fos tractades des d’una
vessant general per a l’àmbit municipal de Vilobí d’Onyar o bé de manera més concreta per
a cadascun dels nuclis específics (Salitja, St. Dalmai, Vilobí i urbanitzacions/sectors edificats en
SNU), sempre amb l’objectiu d’obtenir una fotografia més detallada i en què quedés millor
reflectida la visió que té la ciutadania del seu municipi en funció del sector on viu.
Atenent doncs a aquesta organització, s’han celebrat fins a quatre tallers repartits i organitzats
de la següent manera:
1er taller
Nucli:
Data:
Lloc:

SALITJA
6 d’octubre de 2016
La Rectoria

2on taller
Nucli:
Data:
Lloc:

SANT DALMAI
20 d’octubre de 2016
Polivalent de Sant Dalmai

3er taller
Nucli:
Data:
Lloc:

URBANITZACIONS DE CAN TERRER i CAL FERRER
PAGÈS i SECTORS DE CAN BELLS i L’AEROPORT
27 d’octubre de 2016
Can Roscada

4art taller
Nucli:
Data:
Lloc:

VILOBÍ
3 de novembre de 2016
Can Roscada

En qualsevol cas i més enllà de l’organització definitivament escollida, l’objectiu dels tallers ha
estat facilitar el debat per grups per esbrinar quines han de ser les directrius generals del
POUM i per ajudar a concretar elements clau pel planejament urbanístic municipal de Vilobí
d’Onyar.
Per tant, els tallers han tingut la pretensió de convertir-se en un espai de debat en el que la
ciutadania assistent ha pogut reflexionar sobre què i com haurà de ser el municipi en termes
de creixement global i específic per al seu nucli de població per als propers 20-25 anys.
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En concret i per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el
posterior desenvolupament urbanístic del nou Pla, s’ha organitzat els tallers en base a quatre
grans blocs que han permès estructurar cadascuna de les jornades en quatre parts
clarament diferenciades:
1a. Part. Model de poble.
2a. Part. Necessitats i estratègies de creixement.
3a. Part. Protecció del medi i usos en sòl no urbanitzable.
4a. Part. Necessitats d’equipaments i espais lliures.
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Desenvolupament dels tallers i recull de dades
Presentació del taller.
Cada taller s’ha iniciat amb una salutació del regidor d’urbanisme que ha precedit la
introducció realitzada per un dels membres de l’equip redactor del POUM en què s’ha
explicat quin seria el funcionament del taller.
Organització de grups.
La participació total ha estat de 97 persones (35 dones i 62 homes) repartides en el conjunt
dels quatre tallers programats, que s’ha procurat de situar en diversos grups el més
heterogenis possibles. En funció de l’assistència el nombre de grups ha oscil·lat entre un
mínim de 2 i un màxim de 6.
1er taller
Nucli:
Participació:
Grups:

SALITJA
12 persones (6 dones i 12 homes)
2

2on taller
Nucli:
Participació:
Grups:

SANT DALMAI
25 persones (10 dones i 15 homes)
4

3er taller
Nucli:
Participació:
Grups:
4art taller
Nucli:
Participació:
Grups:

URBANITZACIONS DE CAN TERRER i CAL FERRER
PAGÈS i SECTORS DE CAN BELLS i L’AEROPORT
38 persones (13 dones i 25 homes)
6 (1 Can Terrer, 1 Cal Ferrer Pagès, 3 de Can
Bells i 1 de l’Aeroport)
VILOBÍ
16 persones (6 dones i 10 homes)
2

Desenvolupament del taller.
Un cop fetes les salutacions, explicat el funcionament de la jornada i organitzats els grups de
treball, s’ha procedit a l’explicació individualitzada de cadascun dels exercicis preparats per
l’equip redactor per tal de convidar els assistents a debatre i reflexionar col·lectivament sobre
cadascuna de les temàtiques representades en cada bloc de treball.
1a. Part. MODEL DE POBLE.
A partir de la pregunta formulada, els grups havien de reflexionar i definir amb adjectius
i/o expressions com era per ells el present del municipi de Vilobí d’Onyar i del nucli de
població respectiu com a pas previ a definir i adjectivar quina hauria de ser la imatge de
municipi i nucli concret a 20 – 25 anys vista.
L’objectiu d’aquest exercici ha estat la reflexió sobre el model de municipi en present i en
futur de tal manera que les semblances i diferències entre ambdós escenaris donin pistes
a l’equip redactor de quins valors cal mantenir, quins cal evitar i, a partir d’aquí, quin ha
de ser el model de municipi que el futur POUM ha de perseguir.
4
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2a. Part. NECESSITATS i ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT.
Previ al desenvolupament d’aquest exercici, l’equip redactor del POUM exposava als
participants una sèrie de dades generals del municipi com ara indicadors de classificació
del sòl, percentatges d’usos del sòl urbà i urbanitzable, percentatge d’espais lliures,
densitat de població, percentatge de població activa, nombre de llocs de treball, IRPF,
tipologies d’habitatges, etc. amb la finalitat d’establir un pòsit per a la posterior discussió.
Totes aquestes dades s’han acompanyat d’una comparativa amb altres municipis de la
comarca de la Selva i de Catalunya en general, amb l’objectiu de donar eines als
participants del taller per a poder formar part del debat necessari sobre les necessitats i
estratègies de creixement que el futur POUM haurà de preveure per al municipi a 20-25
anys vista.
Per desenvolupar aquest exercici s’entregava a cada grup l’enunciat corresponent
acompanyat de dos plànols: un de genèric de tot el terme municipal i un altre més
concret del nucli, urbanització i/o sector corresponent. En ambdós s’hi assenyalava el límit
del sòl urbà actual i aquells àmbits de sòl urbanitzable que, havent estat inclosos en les
Normes Subsidiàries aprovades l’any 1987, encara es troben pendents de desenvolupar.
Aquest exercici, que ha pretès ser més dinàmic i més gràfic, tenia com a objectiu final
que les reflexions fetes en el sí de cada grup es traslladessin sobre els plànols entregats,
descrivint, tipificant i ubicant aquells futurs creixements o decreixements que al seu parer
caldria incorporar en el nou POUM, ja fos a partir de la modificació dels sectors vigents i
pendents o bé mitjançant la delimitació de nous àmbits per a usos residencials,
industrials, de serveis, etc.
3a. Part. PROTECCIÓ DEL MEDI I USOS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Si bé resulta fàcil d’entendre que les majors tensions s’acaben concentrant a l’entorn dels
sectors de sòl urbà i/o urbanitzable, no és possible pretendre un bon Pla si no es té en
compte tot allò que afecta al sòl no urbanitzable del municipi que, a més a més,
acabarà representant més del 90 o 95% de la superfície del terme municipal.
És doncs partint d’aquesta reflexió que en aquest bloc es convidava als participants a
debatre en relació a aquells elements primordials del sòl no urbanitzable del municipi que
caldria protegir sí o sí atenent al seu valor paisatgístic, històric, natural, social, etc.
(assenyalant-los sobre un plànol del municipi).
Finalment, en una segona part de l’exercici es perseguia una reflexió sobre quins dels usos
admesos en sòl no urbanitzable per la legislació vigent calia potenciar o bé, en el cas
contrari, restringir. La particularització d’aquests usos i/o elements de sòl no urbanitzable ha
de suposar una important ajuda per a l’equip redactor alhora de detectar quines són les
tensions reals a què s’enfronta l’espai no construït del terme, facilitant l’establiment
d’estratègies que permetin millorar allò volgut i dificultar allò refusable.
4a. Part. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES.
Com a introducció d’aquest bloc s’han ofert en cada taller unes dades generals de Vilobí
d’Onyar, extretes del Mapa Urbanístic de Catalunya, relacionades amb la superfície per
habitant (m2/habitant) de què es disposa actualment, sigui per equipaments o bé per a
espais lliures, sempre en relació al terme municipal, a la comarca de la Selva i al conjunt
de Catalunya, entenent que la previsió de nous equipaments i/o nous parcs públics és
una facultat bàsica del nou planejament que no es pot defugir sota cap concepte.
Així doncs, aquest exercici s’ha basat en demanar a cada grup de cada taller quines
podrien ser les necessitats per equipaments i espais lliures en el terme de Vilobí durant
l’horitzó temporal fixat en el propi POUM.
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Això s’ha traduït en un llistat de fins a 5 ítems (equipaments i/o espais lliures) que calia
ordenar en funció de la seva prioritat i ubicar en funció de les necessitats del conjunt del
terme i de la parcialitat de cada nucli de població.
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1a Part. MODEL DE POBLE
Exercici.
Quins adjectius i/o expressions creieu que defineixen el present i el futur del municipi de
Vilobí d’Onyar?
PRESENT

TERME MUNICIPAL

Grups

Adjectius/Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/Expressions

4

agrícola

4

agrícola

2

tranquil

2

tranquil

4

ben comunicat

1

nuclis ben comunicats pels vianants

1

no turístic

3

dinamitzar el turisme (potenciar allotjaments)

1

1/2 agrícola i 1/2 industrial

1

1/2 agrícola i 1/2 industrial

1

petita indústria

1

baix creixement industrial

1

presència de moltes infraestructures

3

respectuós amb el medi ambient, ecològic

1

disgregat

1

disgregat

1

petit

1

mitjà

1

poc industrial

1

creixement moderat residencial

2

compensat

1

compensat

1

endreçat

2

xarxa de telecomunicacions deficient

4

millorar serveis de telefonia, fibra òptica

1

segur

1

segur

1

gent respectable (arrelada al municipi)

1

que mantingui la població arrelada (que no marxi)

1

municipi amb "mafia"

1

menys percentatge de "màfia"

1

manca dinamisme

1

informació municipal més eficient

1

molt influenciat per Girona

1

millorar transport públic

1

servei de correus deficient

1

municipi més atent a necessitats bàsiques

1

desastre

1

més democràtic i progressista

Adjectius que defineixen urbanísticament el municipi
Altres adjectius que defineixen el municipi però que tenen poc a veure amb el
planejament urbanístic

Conclusions.
En tots els tallers es va sol·licitar als participants que reflexionessin sobre els adjectius o
expressions que defineixen el present i el futur del conjunt del terme municipal,
independentment del nucli / urbanització / sector on visquessin. D’aquí sorgeix la gran
diversitat d’opinions ( els 14 grups composats per un total de 97 persones van realitzar aquesta
part de l’exercici que afecta a una visió global de tot el terme municipal ).
D’acord amb les respostes dels grups i tot i la diversitat mostrada, els adjectius predominants
que defineixen el present de Vilobí d’Onyar són: municipi ben comunicat (presència de
moltes infraestructures), agrícola, tranquil i amb una proporció equilibrada entre els sectors
primari i secundari.
Traslladats al futur hipotètic proposat (2040), l’opinió majoritària dels grups continua apostant
per un municipi amb un fort component agrícola i en què es manté l’equilibri entre sectors tot
i que s’hi vol incorporar també el sector terciari centrat en un tipus de turisme directament
relacionat amb l’interès pel paisatge, la preservació del medi ambient, etc., essent
7
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destacable també que el conjunt de bones comunicacions i infraestructures supramunicipals
ha de deixar pas a unes bones comunicacions entre els diferents nuclis urbans, no només a
nivell del transport de persones sinó també pel que fa a millors telecomunicacions i
infraestructures de tota mena.
La simple comparació entre els principals adjectius de present i les més rellevants expressions
de futur ja ens ajuden a discriminar quins aspectes cal mantenir i quins cal potenciar.
Destacar finalment que tal i com sempre acostuma a succeir també s’acaba recollint un
conjunt d’adjectius i/o expressions que poc tenen a veure amb el desenvolupament
urbanístic que pot regular un POUM i que cal entendre com a peticions de serveis o
mancances que realitza la ciutadana i que, en qualsevol cas, caldrà atendre per altres vies
(mancances en el servei de correus, en seguretat ciutadana, en informació municipal, etc).
Quins adjectius i/o expressions creieu que defineixen el present i el futur dels diferents nuclis
de població del municipi?

NUCLIS URBANS
NUCLI DE VILOBÍ ...
PRESENT

VILOBÍ

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

tranquil

1

dinàmic

1

poc accessible (voreres)

1

molt accessible

1

wifi deficient

1

millorar serveis (telf., electr., sanej., fibra òptica)

1

disposa de tots els serveis

1

que continuï disposant de tots els serveis

1

residencial

1

millorar transport públic

1

residencial baixa densitat

1

evitar especulació del sòl

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 2 grups composats per un total de 16 persones i,
d’acord amb les seves respostes, Vilobí és actualment un nucli tranquil i eminentment
residencial, amb tots els serveis (Ajuntament, botigues, bancs, ...) però amb wifi deficient i
amb carrers poc accessibles per a la mobilitat reduïda.
Traslladats al futur molts dels adjectius poden ser entesos com a peticions de millores de
serveis, essent el més destacable a nivell urbanístic la voluntat de modificar poc allò que és
ara aprofundint tan sols en la recerca d’un major dinamisme i un menor estancament de la
població, sense defugir en cap moment les baixes densitats d’edificació atès el caràcter i
aspecte del poble actual.

NUCLI DE SANT DALMAI ...
PRESENT

SANT DALMAI

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

4

tranquil

3

tranquil

2

poble dormitori

2

tipologia d'habitatges unifamiliar (no pluri)

2

entorn natural

2

mantenir entorn natural

1

poble

1

potenciar el creixement horitzontal vs vertical

1

endreçat

1

net
8
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1

diversitat en tipologia d'habitatges

1

residencial densitat baixa

1

petit

1

potenciar valors naturals

1

amb contaminació

1

millorar serveis

1

serveis centralitzats a Vilobí

1

descentralitzar

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 4 grups composats per un total de 25 persones i,
d’acord amb les seves respostes, Sant Dalmai és un nucli tranquil envoltat d’un entorn natural
remarcable, valorant com a negatiu la seva evolució cap a un nucli dormitori en què cada
cop és més necessari de desplaçar-se fins al nucli de Vilobí a la recerca dels serveis.
Situats en l’horitzó temporal del POUM hi ha un interès per mantenir i preservar aquest
concepte de nucli rural endreçat i contingut, tot afavorint les tipologies unifamiliars i restringint
les plurifamiliars que desvirtuen aquest caràcter de petit poble.

NUCLI DE SALITJA ...
PRESENT

SALITJA

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups
2

Adjectius/ Expressions

2

tranquil

residencial densitat moderada

1

residencial densitat baixa

1

tranquil

1

xarxa viària deficient

1

millorar comunicacions (vialitat)

1

residencial

1

creixement no industrial

1

mantenir caràcter de poble

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 2 grups composats per un total de 12 persones i,
d’acord amb les respostes d’aquests grups, Salitja és un nucli tranquil i residencial amb una
densitat baixa i una vialitat deficient.
Traslladats al futur Salitja hauria de continuar essent un petit nucli rural i tranquil, en què s’eviti
qualsevol creixement industrial i en què els possibles creixements residencials es limitin a allò
indispensable per a ajudar a solucionar la deficient vialitat.

URBANITZACIONS
CAN TERRER ...
PRESENT

CAN TERRER

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

Caràcter residencial però distant

1

Residencial distant però amb serveis

1

Greu manca de connectivitat i telecos

1

Recuperació del camí històric

1

Aïllament de gent gran

1

Afavorir la mobilitat per la gent gran

1

Risc incendis, manca d'accés alternatiu

1

Millorar conservació i manteniment

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la va contestar 1 grup composat per un total de 6 persones i,
d’acord amb les respostes d’aquest grup, la urbanització de Can Terrer és exclusivament
residencial i viu penalitzada per un excessiu aïllament de la resta de nuclis urbans en tant que
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la única via d’accés i sortida de Can Terrer és la carretera GI-533. No hi ha vies alternatives i la
manca de serveis dins l’àmbit de la urbanització és vista també com a una mancança més.
En un futur, els veïns de Can Terrer s’imaginen una situació similar a l’actual en què s’ha
treballat per a millorar les comunicacions i per dotar el sector de més serveis, sigui recuperant
el camí històric que connectava Vilobí amb Santa Coloma Residencial, sigui donant ús a la
parcel·la de prop de 20.500 m2 de superfície de què disposa el sector, etc.

CAL FERRER PAGÈS ...
PRESENT
CAL
FERRER
PAGÈS

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

petit

1

mitjà

1

envellit

1

rejovenir

1

estructura deficient

1

manteniment

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la va contestar 1 grup composat per un total de 8 persones i,
d’acord amb les seves respostes, la urbanització de Cal Ferrer Pagès és petita, amb una
estructura deficient i amb una població cada cop més envellida.
En la imatge futura, el grup considera que cal preveure-hi un cert creixement i, sobretot
millorar-ne la urbanització, les infraestructures i els serveis.

SECTORS EDIFICATS EN SNU
VEÏNAT DE CAN BELLS ...
PRESENT

CAN BELLS

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

vida tranquil·la

1

vida tranquil·la

1

en contacte amb la natura

1

en contacte amb la natura

1

serveis bàsics mantinguts

1

serveis bàsics mantinguts

1

sorollós (proximitat amb la carretera)

1

construcció de pantalla acústica

1

deficient

1

neteja de boscos

1

bloquejat

1

reparar carrers

1

que sigui una urbanització (còmode, amable)

1

ben comunicat

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 3 grups composats per un total de 25 persones i,
d’acord amb les seves respostes, el sector de Can Bells és vist positivament com a un entorn
tranquil i en contacte amb la natura i negativament com a un sector amb deficiències en els
serveis i amb una situació de bloqueig urbanístic difícil de gestionar.
Si bé la lectura actual la podem considerar com a sensiblement homogènia entre els 3
grups, la visió de futur ja ens ensenya una major disparitat de criteris i visions. Sí que s’hi veu
una voluntat comuna de mantenir aquest caràcter de nucli tranquil i envoltat de natura però
per contra hi ha una major diversitat alhora de definir comunicacions, infraestructures,
necessitats d’urbanització, etc.
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VEÏNAT DE L’AEROPORT ...
PRESENT
AEROPORT

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

mal comunicat vianants / bicicletes

1

potenciar recorreguts a peu / bici

1

enllumenat públic deficient

1

seguretat nocturna (enllumenat?)

1

sense clavegueram ni aigua potable

1

amb clavegueram i aigua potable

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1 la va contestar 1 grup composat per un total de 7 persones i,
d’acord amb les seves respostes, el veïnat de l’Aeroport és vist com a un sector mal
comunicat amb la resta del municipi i especialment deficitari en relació als serveis públics
(enllumenat, sanejament, aigua potable, etc.).
La visió futura tampoc dista en excés del que hi ha ara essent el més destacable la
subsanació de les deficiències reconegudes: millors comunicacions per a vianants i ciclistes
amb la resta del municipi i millora de les diferents xarxes de serveis (sanejament, aigua
potable i enllumenat públic).
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2a Part. NECESSITATS I ESTRETÈGIES DE CREIXEMENT
Exercici.
Tenint en compte les dades generals (*) i els plànols, quines necessitats i estratègies de
creixement considereu que s’haurien d’establir en el marc de la redacció del nou POUM per
el municipi de Vilobí d’Onyar, i també més concretament per la resta de nuclis urbans /
urbanitzacions / sectors?
Assenyaleu aquestes estratègies de creixement als plànols seguint les següents indicacions:

a) Assenyaleu aquelles zones per on creieu que ha de créixer el municipi en general, i en
el nucli i sectors de població. En el cas que creieu que no és necessari preveure nous
creixements, no cal que assenyaleu res, però sí que ho indiqueu.

b) En cas d’haver assenyalat nous creixements, indiqueu quins usos s’hi haurien d’admetre (
residencial, industrial, serveis, etc).

c) En els plànols observareu que hi ha alguns sectors que estaven previstos en les NNSS de
l’any 1987 i que no s’han desenvolupat en sòl urbanitzable...
Assenyaleu si creieu que s’han d’eliminar aquests sectors, mantenir i en el cas que es
mantinguin dir si cal modificar-ne l’ús.

Nota:
S’adjunten una sèrie de plànols amb el conjunt d’aportacions dels diferents grups que han
participat en els quatre tallers, amb les anotacions observades i s’indica entre parèntesis el
nombre de grups que ho han assenyalat.

SALITJA
SECTORS PENDENTS DE DESENVOLUPAR PREVISTOS EN LES NNSS DEL 1987:
POLIGON 6 “PONENT”
Estat actual:

Es tracta d’un sector urbanitzable residencial de 35.566 m² de
superfície, 15.744 m² de sostre i densitat màxima de 84 habitatges.

Propostes:

La majoria de grups que l’assenyalen creuen que és un sector del
qual cal redefinir-ne el límit, reduint les dimensions i plantejant-lo com
una nova façana del nucli. Un dels dos grups també es planteja la
possibilitat d’eliminar-lo totalment.

PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS.
Es planteja un únic nou creixement residencial situat al nord del nucli i com a
prolongació de part de l’eixample més modern pendent encara de consolidar.
ALTRES PROPOSTES A DESTACAR:
També preveuen un espai de serveis tècnics destinat a depuradora al costat de la riera de
Riudevilla i la modificació del traçat d’una corba de la GI-534 per tal de suavitzar-la.
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ST. DALMAI
SECTORS PENDENTS DE DESENVOLUPAR PREVISTOS EN LES NNSS DEL 1987:
SUBSECTOR DEL SAU SANT DALMAI I
Estat actual:

Es tracta d’una part del sector SAU Sant Dalmai I que va quedar
pendent de desenvolupar, d’ús residencial, 10.122 m² de superfície,
0,75 m²/m² d’edificabilitat bruta, i densitat de 15 hab/Ha.

Propostes:

Aquest sector ha estat eliminat per tots les grups participants al taller
de St. Dalmai.

SECTOR SUD SANT DALMAI II
Estat actual:

Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable delimitat existent que ha de
completar el creixement ja realitzat al nord del nucli i connectar-lo
amb la zona de l’església. L’ús d’aquest sector és residencial, té
18.800 m² de superfície, 0,75 m²/m² d’edificabilitat bruta, i densitat
de 15 hab/Ha.

Propostes:

Aquest sector ha estat mantingut per tots els grups participants
entenent que resulta convenient de tancar l'anella de circulació, ara
incompleta.

PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS.
Es plantegen tres noves propostes:
1. nou sector residencial situat al nord del nucli, seguint el costat dret de la carretera Gi533, plantejant-lo amb cases unifamiliars de planta baixa i primera i amb zona
verda. A més, dins d’aquest nou sector, es planteja un vial que connecti l’església
amb la Gi-533, com a via alternativa d’accés al nucli. Aquest plantejament és el que
té més consens tot i que molt probablement apareix grafiat amb una dimensió
excessiva.
2. nou sector residencial per completar els darreres de les cases aparellades del carrer
de St. Dalmau
3. petit creixement residencial al final del carrer St. Jordi, tocant amb el PAU pendent de
desenvolupar “Sant Dalmai Enllaç Sud”.
CREIXEMENTS INDUSTRIALS.
Només un grup proposa l’establiment d’una reserva de sòl industrial per a futures
necessitats i el situa entre el nucli urbà i el polígon industrial de la fàbrica d’embotits St.
Dalmai SA, integrament a la banda oest de la GI.533
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VILOBÍ
SECTORS PENDENTS DE DESENVOLUPAR PREVISTOS EN LES NNSS DEL 1987:
SAU VII EMPALME
Estat actual:

Actualment les NNSS hi plantegen un sòl urbanitzable industrial, entre
el polígon de l’Empalme i el nucli de Vilobí i que en realitat es
plantejava com la continuïtat del sector industrial ja desenvolupat a
l’altre marge de la GI.533.

Propostes:

És un sector que molts grups han assenyalat per fer-hi modificacions.
El canvi amb més consens és el de canviar-ne l’ús passant-lo
íntegrament de sòl industrial a sòl residencial, sense descartar-ne la
desclassificació íntegra, essent una opció intermèdia la possibilitat de
reduir-ne el sòl industrial per deixar una franja de protecció entre
aquesta i el nucli.

SUNC EQUIPAMENT DOCENT I PMU PASSEIG DE LA CROSA
Estat actual:

D’acord amb la modificació puntual de les NNSS núm. 15, es delimita
un Pla de Millora urbana PMU Passeig de la Crosa de 6.355,62 m², i
es classifiquen 11.594 m² de sòl com a sistema d’equipament
docent, 1.152 m² d’espais lliures, 2.468,83 m² de vialitat, i 8.828,15
m² de reserva de vialitat i espais lliures. En total, aquesta modificació
puntual afectava un àmbit de superfície 30.398,60 m², amb una
edificabilitat bruta de 1 m²st / m²s, i una densitat de 1 habitatge/ 100
m².

Propostes:

És un àmbit pel qual només s’han fet dues propostes. La primera és
un canvi d’ús de sistema d’equipaments a ús residencial, perquè es
considerava que aquesta parcel·la d’equipament docent queda
massa aïllada del nucli. I la segona proposta és reduir el límit del sòl
urbà de manera que es guardi una major franja de protecció entre el
sòl urbà i la façana de l’Onyar.

PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS:
Es plantegen fins a quatre propostes:
1. A l’altre costat de la carretera GI-5341, a l’alçada de Taller Javisa SL. Aquesta opció
és la més proposada, tot i no ser unànima.
2. A l’altre costat de la carretera Gi-5341, a l’alçada del pavelló.
3. Omplint els buits entre el nucli urbà i el riu Onyar, fins a la Gi-5341, resseguint
quelcom similar a un passeig fluvial.
4. A una franja paral·lela a la GI-533, a la banda nord de l’Onyar.
CREIXEMENTS D’EQUIPAMENTS:
Hi ha tres plantejaments d’equipaments nous annexes al nucli de Vilobí i tots es situen a la
mateixa zona, a l’altre costat de la Gi-5341 a l’alçada del pavelló. Només varien les
dimensions del creixement.
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CREIXEMENTS INDUSTRIALS:
Té bastant de consens el creixement industrial ampliant l’actual polígon de l’Empalme
cap a la banda oest, sense creuar la carretera, si bé hi ha un grup que proposa un nou
creixement industrial de major dimensió entre el nucli de Vilobí i el nucli de Salitja, al
marge est de la carretera GI-533.
PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT:
A nivell de comunicacions es plantegen diverses propostes:
1. Obrir un vial paral·lel al riu Onyar, com a una ronda pel nord del nucli que
connectaria amb una futura rotonda en la Gi-533 a l’alçada de l’Onyar, fins a
l’actual rotonda de la urbanització de cal Ferrer Pagès. Des d’aquesta possible futura
rotonda, també s’ha proposat un vial que la connecti amb el C/ de Sant Narcís (GIV5341) travessant en diagonal els camps de Can Tarrer Nou.
2. Fer un nou vial de connexió entre la rotonda de l’Empalme i el Passeig de la Crosa.
3. També es planteja un parc fluvial paral·lel a l’Onyar.
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URBANITZACIÓ CAN TERRER
PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
Atès que no hi ha voluntat ni necessitat de creixement del sector, es planteja un únic
creixement residencial a l’extrem nord-oest de la urbanització de Can Terrer, on
actualment ja hi ha construïts alguns habitatges unifamiliars, amb l’objectiu de consolidar
l’àmbit i dotar-lo dels serveis necessaris.
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URBANITZACIÓ CAL FERRER PAGÈS
PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS:
Es planteja una extensió de la urbanització actual en direcció a l’Onyar, gairebé
embolcallant l’actual sòl d’equipaments del camp de futbol i annexes.
CREIXEMENTS D’EQUIPAMENTS:
De manera connexa amb l’anterior creixement es proposa més sòl classificat
d’equipaments en els espais compresos entre l’actual camp de futbol i l’Onyar i també
en un terrenys annexos a l’actual urbanització.
PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT:
Es proposa d’eixamplar el C/ del Freixe de la urbanització Cal Ferrer Pagès per poder ser
utilitzar com a accés secundari.
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VEÏNAT DE CAN BELLS
És clarament un sector amb una notable divergència d’opinions en relació a quin ha de ser
el desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, de manera que no es pot parlar de consens
en cap de les propostes plantejades per els diferents grups.
Simplement a tall de resum, les diferents propostes que s’han plantejat per Can Bells són:
1. Mantenir Can Bells en sòl no urbanitzable, limitant el sostre edificat a aquell que ja es
troba consolidat.
2. Completar l’àmbit amb dos nous sectors residencials on actualment no hi ha cap
edificació (si bé no s’assenyala que passa / ha de passar amb les edificacions
existents).
3. Completar l’àmbit amb quatre nous sectors residencials on actualment no hi ha cap
edificació (si bé no s’assenyala que passa / ha de passar amb les edificacions
existents).
4. Delimitar tot l’àmbit de Can Bells com a un nou sector residencial i desenvolupar-lo
en conseqüència.
Sí que hi ha un cert consens en mantenir un espai no edificat a mena de corredor biològic o
de franja de protecció al llarg de la carretera GI.533.
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SECTOR DE L’AEROPORT
La única proposta que s’ha fet per aquesta zona és un possible nou sector industrial al
creuament entre la carretera GIV-5341 i la carretera GIV-5343, proper a la zona on està
prevista la nova estació d’intercanvi modal del TAV amb l’aeroport Girona – Costa Brava.
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3a Part. PROTECCIÓ DEL MEDI I USOS EN SÒL NO URBANITZABLE
Exercici.
Quins elements situats en sòl no urbanitzable creieu que caldria protegir per el seu valor
paisatgístic i/o natural? Enumereu-los i assenyaleu-los de color verd en el plànol.
Grups

Element a protegir

%
Grups

Núm.
plànol

8

VOLCÀ DE LA CROSA

57%

1

7

CAPÇALERA DE L'ONYAR

50%

2

6

ERMITA DE LES FONTS I ENTORN

43%

3

5

MASSES FORESTALS

36%

4

5

PINS DE CAN PICÓ

36%

5

4

RIU ONYAR

29%

6

4

SANTA MARGARITA I ENTORNS DEL BOSC

29%

7

3

FONT DEL FRARE

21%

8

3

PROTECCIÓ DELS SISTEMES HIDROGRÀFICS, AQÜÍFERS, RECS, RIERES...

21%

9

3

VIES VERDES ( ST. DALMAI A SALITJA I ALTRES)

21%

10

2

ERMITA DE ST. LLOP

14%

11

2

CAMÍ DE LA RIERA DE LES FONTS ( FINS A CAN PALAHÍ)

14%

12

2

LA RESCLOSA D'EN BORRA

14%

13

1

PINS DE CAN BELLS

7%

14

1

FONT DE CAN PUIG

7%

15

1

SECTOR SOBRE EL POLÍGON DE L'EMPALME

7%

16

1

SECTOR DE CAN BELLS

7%

17

1

LLERES DE LA RIERA GRABULOSA

7%

18

1

TAPAR EL FORAT DE LA CANTERA DE CAN BELLS I REPLANTAR BOSC

7%

19

1

RECUPERACIÓ CAMÍ HISTÒRI STA COLOMA-VILOBÍ ( PER CAN TERRER)

7%

20

1

ALZINA DE CAN PAGOT

7%

21

1

PROTECCIÓ DE LES TOSQUERES (PEDRA VOLCÀNICA?)

7%

22

1

AMPLIAR EL PEIN

7%

23

1

PROTECCIÓ DE LES GRANGES

7%

24

1

ENTORNS ESGLÈSIA DE ST. DALMAI

7%

25

1

PAISATGE ENTRE NUCLIS URBANS

7%

1

MANTENIMENT DE MARGES

7%

1

PROTECCIÓ DE LES ZONES AGRÍCOLES

7%
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Plànol. Localització dels elements a protegir.
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a) De tots els usos admesos en sòl no urbanitzable segons la legislació urbanística vigent,
quins creieu que cal admetre sense restriccions i quins cal restringir?
Ús
EQUIPAMENTS INTERÈS PÚBLIC
turisme rural i cases de colònies
circuits de motor
zones d'aparcament
zones verdes
activitats de lleure i esport
hoteler
aeroport
serveis tècnics
ACTIVITATS AGRÍCOLES / RAMADERES
noves granges

Cal restringir-lo?
Si
No
1

Control mediambiental, que no impliquin
molèsties als veïns.

4
2

Allunyats com a mínim 1 km del nucli urbà
Prohibir activitats motoritzades esportives
1
1

2

Petites dimensions
1

1
1
1
8

granges existents

8

granges massives
activitats agrícoles
activitats extractives

2

HABITATGE FAMILIAR / TEMPORERS

1

Quines restriccions?

Admetre només ramaderia extensiva
Prohibir-les
Reduir-les, aplicar controls de mesura
Admetre només per a gent local
Regular bé
Regular bé
Evitar creixements cap als nuclis i respectar
estrictament la Llei
Admetre ampliacions controlades
1

Mantenir els conreus actuals
Prohibir-les.

2

A Can Bells no volen nous habitatges.
Admetre només per activitats
ramaderia extensiva.

1
2

de

BENZINERES I SERVEIS XARXA VIÀRIA

3

1

Potenciar punts de càrrega elèctrics.
Prohibir l'emmagatzematge de carburants
No a Can Bells.

OBRES PÚBLIQUES
fibra òptica / telecomunicacions

1

2
1

No a Can Bells.

CÀMPING / CARAVÀNING

7

4

Situar-los a prop de comunicacions, pocs
visitants, situar en zones no protegides.
Admetre
només
càmping
(prohibir
caravàning)
No a Can Bells
De dimensions reduïdes, rural, petit i
familiar
Prohibir càmpings.

Conclusions.
En relació a l’elecció dels elements a protegir hi ha un consens notable en aquells elements
clarament més remarcables, havent de destacar, en conjunt, un reconeixement gens
menystenible de la importància de les masses forestals en el paisatge del terme municipal de
Vilobí, essent per tant una qüestió clarament a tenir en compte.
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Pel que als usos admesos o prohibits en sòl no urbanitzable cal destacar bàsicament dos
grups:
•

el càmping i el caravàning han estat els més assenyalats per la majoria de ciutadans,
un total d’onze grups, essent l’opinió predominant que és un ús que s’ha de restringir ja
sigui prohibint-los directament, prohibint només el caravàning o bé situant-los en llocs
estratègics, sempre de dimensions reduïdes, etc.

•

les activitats agrícoles i/o ramaderes, d’una banda enteses gairebé com a una
tradició particular del municipi però alhora reconegudes com a una font de tensions i
conflictes, sigui pels sorolls, per les olors, l’impacte paisatgístic, etc. Aquesta dicotomia
es repeteix en les solucions proposades atès que es repeteix la voluntat de protegir les
explotacions actuals alhora que es restringeix la implantació de noves granges.

En relació a la resta d’usos i activitats destacables es pot fer menció als usos turístics i
d’educació en el lleure, essent ben vistes les activitats de turisme rural i les cases de colònies i
més dubtosa la permissivitat respecte d’altres activitats basades en el món de l’esport (amb
menció especial per a circuits de motos i similars).
Finalment apareixen també referències als usos de benzinera i serveis propis de la xarxa viària,
en què hi ha unanimitat per a restringir-los, essent del tot puntuals les referències a altres usos
com els habitatges per a temporers, les activitats extractives, etc.
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4a Part. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
Exercici 04.
Quins creus que són els equipaments / espais lliures més necessaris que el municipi de Vilobí
d’Onyar pot necessitar durant els propers 25 anys?
(Indicar la ubicació més adient pel seu ús i ordenar per prioritat)
EQUIPAMENTS ...
Grups EQUIPAMENT

Millor ubicació?

Prioritat

Vilobí
8

CENTRE DE DIA

St. Dalmai
Cal Ferrer Pagès

1,1,1,4

Costat UA2
Salitja
6

CENTRE CÍVIC

A cada nucli

3,3,2,1

St. Dalmai
5

PISCINA MUNICIPAL

Salitja
Cal Ferrer Pagès (zona esportiva)

4,5,4

Salitja
4

DEPURADORA

Riera Riudevilla ( st. Dalmai )
Connectat a Vilobí

1,1,1,1

Vilobí
4

COL·LEGI PÚBLIC

Vilobí (davant l'actual).

1

4

INSTITUT (AMPLIACIÓ)

Vilobí

2

Vilobí
Pub Mític
4

BIBLIOTECA

Hostal bon Repós

1,3

Espai Jove
Costat Teatre
3

MILLORAR I CENTRALITZAR LA ZONA ESPORTIVA Cal Ferrer Pagès

2

2

RESIDÈNCIA D'AVIS

3

Cal Ferrer Pagès
Costat de l'Onyar
Benzinera

2

ZONA APARCAMENTS

2

NOU PAVELLÓ

Cal Ferrer Pagès (zona esportiva)

2

DIPÒSIT D'AIGUA

Vilobí

1

HOTEL D'ENTITATS

Vilobí. Plaça Vella

2

1

CAMP DE PÀDEL

Cal Ferrer Pagès (zona esportiva)

6

1

PISTA D'SKATE

Paratge de la Crosa

7

1

POLIESPORTIU

1

SALA D'ACTES (100 persones)

1

ESTACIÓ D'AVE

R-2 Verder

5

St. Dalmai
8
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Conclusions.
En relació als equipament, més de la meitat dels grups que han participat als tallers (57%)
prioritzen un equipament per a la gent gran, majoritàriament un CENTRE DE DIA, si bé també
són destacables les mencions a un centre cívis, una piscina municipal i diversos equipaments
de tipus docent i cultural.
Si bé la coincidència i repetitivitat ens demostra un cert consens en prioritzar equipaments
assistencials per a la gent gran i/o equipaments de tipus cultural i docent, no és possible
d’afirmar el mateix en relació a les possibles ubicacions atès que aquí no hi ha un criteri
uniforme més enllà de que cada nucli ha apostat per sí mateix com a cavall guanyador.
ESPAIS LLIURES ...
Grups

ESPAIS LLIURES

Millor ubicació?

Prioritat

3

VIA VERDA

Entre nuclis

1

MILLORAR PLAÇA

Salitja

2

1

ESPAIS LLIURES PER AVIS I NENS

Vilobí. Zones interiors, seques i ombrívoles

3

1

MILLORAR ZONES VERDES

St. Dalmai. Entorn via verda

6

1

PARC INFANTIL

Salitja

Conclusions.
És inexistent la demanda d’espais lliures a mena de gran parc urbà ateses les característiques
del municipi, essent el més destacable en aquest sentit la demanda de vies verdes que
facilitin una mobilitat sostenible (a peu i en bici) entre els diferents nuclis i veïnats del terme.
Més enllà d’aquesta demanda de major consens han aparegut també propostes per a
espais lliures urbans com a opció de millora de certs enclavaments, amb preferència per a la
creació de parcs infantils i zones ombrívoles d’oci i descans.
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Conclusions
Dels exercicis i la posada en comú de les preguntes formulades al llarg dels quatre tallers en
podem destacar, a tall de primeres conclusions, els següents aspectes:
En relació al 1r. bloc, MODEL DE POBLE.
Referent al municipi en general...
Tot i que hi ha un ventall ample d’adjectius que els grups han emprat per definir el present de
Vilobí d’Onyar, la percepció que més consens ha tingut és que Vilobí és un poble ben
comunicat gràcies al gran ventall d’infraestructures que el travessen ( línia ferroviària
convencional, línia ferroviària d’alta velocitat, carretera N-II, autopista AP-7, aeroport de
Girona – Costa Brava, etc. ) que no ha perdut però el seu caràcter eminentment agrícola,
tranquil, fruit de la unió de nuclis i veïnats amb peculiaritats diferents i, en la vessant més
negativa, amb una xarxa de transport públic i telecomunicacions deficient.
En contraposició, del Vilobí del futur se n’ha destacat la importància de mantenir-lo com a un
municipi petit i tranquil, que mantingui la proporcionalitat actual entre agricultura i indústria tot
afegint-t’hi també el sector serveis especialment a partir de la dinamització del turisme
prioritàriament rural i directament vinculat a l’interès pel paisatge i pel medi rural que es vol
que continuï caracteritzant el terme
Una altra de les principals característiques del terme municipal és, indiscutiblement, que està
composat per diferents nuclis i veïnats que volen mantenir les seves particularitats, diferents
per a cadascun d’ells (Vilobí, Salitja, Sant Dalmai, Can Terrer, Cal Ferrer Pagès i els disseminats
actualment en sòl no urbanitzable de Can Bells i de l’aeroport).
Cal trobar el camí per arribar a un objectiu comú però sense que això comporti la
despersonalització exagerada de cap d’ells.
Referent al nucli de Vilobí d’Onyar...
La percepció actual que els participants dels tallers tenen del nucli de Vilobí és que és un
nucli tranquil en el que hi predomina l’ús residencial i on es centralitzen la majoria de serveis i
equipaments municipals.
En un futur, els habitants voldrien que Vilobí fos un nucli més dinàmic i més accessible però
sense perdre el caràcter de poble que es valora i s’aprecia, instant al nou planejament a
preveure creixements residencials continguts i de baixa densitat.
Referent al nucli de Sant Dalmai...
Els quatre grups que han participat en el taller de Sant Dalmai coincideixen en què
actualment és un nucli tranquil i caracteritzat per l’entorn rural que l’envolta però en què els
últims anys s’hi ha produït una certa despersonalització a raó de diverses promocions d’edificis
plurifamiliars, una tipologia que és vista com a impròpia del nucli de St. Dalmai, i que genera
una sèrie de tensions en un nucli fins ara endreçat i petit.
En l’horitzó del POUM es persegueix que Sant Dalmai continuï essent un nucli petit i tranquil en
què es preservi el seu entorn natural i en què hi predominin els habitatges unifamiliars enfront
dels plurifamiliars.
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Referent al nucli de Salitja...
Tots els participants del taller han coincidit en veure Salitja com un nucli tranquil. Alhora, tots
consideren que és un nucli residencial de baixa densitat, amb una xarxa viària deficient, amb
voreres no accessibles i amb problemes de mobilitat.
En general, es vol que Salitja continuï essent un nucli tranquil que mantingui el caràcter de
poble rural actual, però que alhora disposi de reserves de sòl per a petits creixements
residencials que puguin servir també per a millorar-ne la vialitat del conjunt, descartant de
totes totes les reserves per a sòl industrial.
Referent a la urbanització de Can Terrer ...
La urbanització de Can Terrer és un sector exclusivament residencial que vol continuar sent un
sector exclusivament residencial, reclamant tan sols millores en allò que fa referència a les
comunicacions amb el nucli i la dotació d’algun servei propi per als veïns del sector.
Referent a la urbanització de Cal Ferrer Pagès ...
Per als seus veïns, Cal Ferrer Pagès és una urbanització reduïda, amb una estructura millorable
i un risc d’envelliment de població. En conseqüència s’aposta per un creixement contingut
del sector que afavorís la millora de l’estructura i el rejoveniment de la població.
Referent al disseminat de Can Bells ...
D’acord amb les respostes dels participants, a Can Bells la vida és tranquil·la i amb contacte
amb la natura tot i ser considerat per ells mateixos com a un sector parcialment urbanitzat,
amb serveis deficients, bloquejat urbanísticament i sorollós per la proximitat de la GI.533.
Els objectius de futur són diversos i fins i tot contradictoris atès que les voluntats de mantenir el
sector com un sòl urbanitzable són poc compatibles amb els desitjos de millorar-ne la
urbanització i admetre la construcció de nous habitatges.
Referent al disseminat de l’Aeroport ...
El sector de l’aeroport és vist com a un veïnat residencial en què hi destaquen unes males
comunicacions envers la resta del terme i una mancança de xarxes de serveis.
En conseqüència, els desitjos de futur no passen per cap tipus de creixement ni canvi de
tipologies sinó simplement per la reparació d’allò que ara es veu incomplert: les
comunicacions per a vianants i bicicletes amb la resta del nucli i la disponibilitat de xarxes de
serveis.

En relació al 2n. bloc. NECESSITATS i ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT.
En general es proposen nous creixements per a tots els nuclis del terme municipal, la majoria
d’ells d’ús residencial a excepció d’algun sector industrial, bàsicament concentrats a l’entorn
dels sectors industrials ja existents (amb l’excepció d’una proposta de polígon als camps de
Can Xifra i una proposta de sector industrial i/o de serveis proper a la zona on està prevista la
nova estació d’intercanvi modal del TAV amb l’aeroport de Girona – Costa Brava).
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Pel que fa al nucli de Vilobí, està geogràficament molt delimitat per el riu Onyar, la carretera
GI-533, la carretera GIV-5341 i la riera Gravalosa, de manera que en destaquen les propostes
a l’entorn del nucli actual amb l’objectiu principal d’omplir els buits existents així com la
voluntat de modificar els usos de l’actual sector de sòl urbanitzable de l’Empalme entenent
que els usos residencials hi són més adequats que els industrials.
D’altra banda, algun grup també ha fet propostes per a creixements que traspassen l’Onyar i
les carreteres que limiten el nucli: Camps de Can Rodó, Camps de can Salamanya, i camps
de l’altre costat de la carretera GIV-5341 a l’alçada del pavelló municipal.
A nivell de mobilitat, es proposa una ronda nord que ressegueix el riu Onyar així com al
continuïtat del Passeig de la Crosa fins a la rotonda de la GI-533, a l’alçada del polígon
industrial, per així crear un nou accés al nucli que milloraria l’existent (mala visibilitat,
incorporacions sense carril d’incorporació, etc.).
A nivell d’equipaments, es proposa classificar els camps de l’altre costat de la carretera GIV5341 a l’alçada del pavelló municipal, com a sistema d’equipaments, si bé algun grup
també ha considerat que en aquesta zona s’hi podria preveure un creixement residencial.
Per últim, i aprofitant la proximitat del riu Onyar amb el nucli de Vilobí, es proposa fer un Parc
fluvial al marge sud del riu.
Per al nucli de Salitja, hi ha consens a l’hora de proposar modificacions que afecten el
Poligon 6 “Ponent” i es proposa un únic nou creixement, residencial, a l’extrem nord del nucli i
donant continuïtat a l’eixample modern existent.
A Sant Dalmai hi ha unanimitat per eliminar el sector SAU Sant Dalmai I, i en general, la
majoria de grups també proposen un creixement residencial al nord del nucli que inclogui un
nou vial d’accés des de la carretera GI-533 fins a l’església.
Altres creixements de menys envergadura que es proposen són un a l’est del nucli per
completar els darreres de les cases aparellades del carrer de Sant Dalmau i un altre al final
del C/ Sant Jordi, tocant amb el PAU “Sant Dalmai Enllaç Sud”.
A Can Terrer només es fa una proposta de creixement que recull una franja paral·lela a la
carretera GI-533 a l’extrem oest del límit del sòl urbà de Can Terrer amb l’objectiu de
consolidar els habitatges existents en sòl no urbanitzable així com les parcel·les intersticials
existents.
A la urbanització de Cal Ferrer Pagès encara hi ha un nombre considerable de parcel·les
sense edificar, però tot i això, en els tallers participatius sorgeix la proposta d’ampliar el sòl
residencial fins al riu Onyar i completar la zona esportiva tot classificant les parcel·les del seu
entorn com a sistema d’equipaments.
Al disseminat de l’aeroport no sembla que hi hagi voluntat de modificar la condició de sòl no
urbanitzable del sòl, limitant-se a les actuacions necessàries per poder dotar l’àmbit d’uns
serveis mínims, essent bàsicament conscients que la proximitat amb el sistema aeroportuari fa
molt difícil cap altre plantejament en aquesta zona.
Per últim, en relació al sector de Can Bells, no hi ha una opinió única en relació a quin ha de
ser el seu desenvolupament urbanístic que el POUM hauria de contemplar per aquest àmbit
(si n’ha de contemplar cap).
En general, la sensació que s’ha copsat és que les persones que hi tenen una cosa
construïda voldrien mantenir-se en sòl no urbanitzable (però alhora disposar de tots els serveis
bàsics), aquells propietaris que no s’hi ha construït cap habitatge però que sempre han tingut
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expectatives de que li podrien construir, voldrien que aquest àmbit es desenvolupés
urbanísticament, i, finalment, també s’ha detectat un tercer grup que tot i tenir-hi la seva
residència habitual disposen de més parcel·les buides amb expectatives de construir-hi nous
habitatges per als seus fills o familiars.

En relació al 3r. bloc. PROTECCIÓ DEL MEDI i USOS EN SÒL NO URBANITZABLE.
En aquesta part es desenvolupaven dos exercicis, un per a localitzar els elements del sòl no
urbanitzable que caldria protegir per al seu valor paisatgístic i/o natural i un altre on es
demana als participants la seva opinió sobre quins han de ser els usos admesos en sòl no
urbanitzable que caldria restringir i quins s’haurien d’admetre sense restriccions.
Referent a els elements del sòl no urbanitzable que caldria protegir....
Els elements a protegir més remarcats per els grups participants als tallers han estat el Volcà
de la Crosa, la capçalera de l’Onyar, l’ermita de les fonts i el seu entorn, les masses forestals,
els pins de Can Picó, el riu Onyar i Santa Margarita i el seu entorn boscós.
En total, s’han assenyalat fins a 28 elements o zones a protegir, fet que evidencia la riquesa
natural i paisatgística del municipi.
Referent als usos admesos en sòl no urbanitzable....
Els usos que han comportat un major debat en aquesta part de l’exercici han estat les
activitats ramaderes i els càmpings.
Pel que fa a les primeres la dinàmica no és absolutament contrària a les granges existents
però sí que es dóna a entendre que caldria limitar la implantació de noves activitats entenent
que la ràtio de granges en el terme ja és prou elevat.
Pel que fa als càmpings tampoc hi ha una animadversió absoluta a la seva implantació si bé
hauria de ser un càmping de dimensions reduïdes destinat principalment a un tipus de
turisme rural i familiar.
També hi ha força unanimitat a l’hora de pensar que s’han d’admetre els usos d’equipaments
d’interès públic en sòl no urbanitzable, però sempre sota control mediambiental, de petites
dimensions, sense provocar molèsties a veïns, i en tot cas, prohibint les activitats motoritzades
esportives.
Per últim es proposa prohibir les activitats extractives i els caravànings entenent-les com a
activitats massa agressives ambientalment i paisatgísticament.

En relació al 4t. Bloc. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS i ESPAIS LLIURES.
L’equipament més sol·licitat per a tots els participants dels tallers ha estat el de centre de dia,
amb un 57% dels vots, seguit d’un centre cívic, una piscina municipal, una depuradora i
diversos equipament de tipus docent i cultural, alguns fins i tot plantejats com a ampliacions
d’equipaments ja existents.
En total, es proposen 18 nous equipaments i 5 propostes per a espais lliures, fet que evidencia
una major inquietud dels ciutadans per a disposar d’espais comunitaris on realitzar activitats
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de lleure sense que es vegin com a igualment necessàries les zones verdes i/o parcs urbans
atesa la proximitat i l’interès de l’entorn rural dels nuclis urbans del municipi.
Malauradament, els resultats obtinguts pel que fa a la possible ubicació d’aquests
equipaments seran escassament útils atès que no hi ha hagut una visió conjunta de municipi
sinó que cada nucli ha apostat per sí mateix a l’hora d’ubicar-los.
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Valoració final de l’equip redactor.
En relació al funcionament, organització i participació dels tallers ...
Tenint en compte que Vilobí d’Onyar és un municipi de 3.204 habitants, i que en el conjunt de
tots els tallers hi han participat 97 persones, es pot concloure que el percentatge de
participació ha estat elevat si ho comparem amb tallers de participació ciutadana de la
mateixa temàtica que s’han realitzat en altres municipis de la comarca, més encara si tenim
en compte que el tema del POUM s’arrossega des de fa gairebé 10 anys el que suposa una
dificultat afegida.
En general, tots els grups han participat activament en el desenvolupament dels diferents
exercicis proposats i s’han creat debats de grup interessants d’on han sorgit idees i criteris a
tenir en compte per a la redacció del nou POUM.
Si hem de ser crítics amb algun aspecte, potser hauríem de dir que el fet de realitzar quatre
tallers en els quals es tractessin totes les temàtiques en una sola sessió va provocar que els
tallers fossin molt densos pel què fa a la informació tractada.
Aquesta concentració d’informació en un únic taller, atès que no es volien superar les dues
hores de durada entenent que a partir d’aquí l’atenció del ciutadà ja no seria la mateixa, va
comportar que alguns temes s’haguessin de tractar de manera poc profunda alhora que va
fer difícil que es pogués donar lloc a un espai de debat general entre els grups, amb els
corresponents precs o preguntes al final de cada sessió.
En relació als resultats obtinguts ...
Com a redactors del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar ens
quedem amb què les necessitats del municipi, en aquest moment, no passen per establir
estratègies amb grans reserves de sòl urbanitzable tal i com van preveure les Normes
Subsidiàries de l’any 1987, sinó que caldrà cercar estratègies gairebé de cirurgia urbanística
per tal de solucionar aquells problemes més patents sense que es derivi en creixements
significatius.
Caldrà establir estratègies de contenció que no desvirtuïn aquest caràcter semiagrícola i
tranquil tan ben valorat pels participants als tallers, limitant els creixements a petits sectors
majoritàriament residencials sense descartar amb rotunditat possibles reserves de sòl per a
usos industrials i/o d’activitats econòmiques.
Així mateix s’ha fet una bona valoració d’un correcte equilibri entre el sector primari
(agricultura i ramaderia) i el secundari (indústria), essent també un objectiu buscat la
potenciació del sector terciari especialment en tot allò que fa referència a usos turístics que
posin en valor l’interès ambiental i paisatgístic del terme.
En qualsevol cas s’és conscient també de que caldrà cercar estratègies per a compatibilitzar
l’activitat ramadera (principalment l’existent) amb la resta d’usos del territori, especialment
amb l’ús residencial en cases rurals i masies.
En aquest sentit, també es considera positiu admetre un ample ventall d’usos en sòl no
urbanitzable (sempre dins dels marges de la Llei vigent) que ajudin a dinamitzar el turisme i,
de retruc, el conjunt del terme municipal.
Pel que fa a elements naturals i paisatgístics a protegir les indicacions són força clares, existint
un consens generalitzat sobre quins han de ser aquests elements propis del medi rural i natural
que han de gaudir de la protecció necessària per a garantir-ne una correcta preservació.
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En una altra línia, la de necessitats d’equipaments i espais lliures, es pot parlar també d’un
consens majoritari en relació als camps a cobrir pels nous equipaments, principalment en
l’assistència a la gent gran (p/ex. centre de dia) i en els àmbits de l’educació (p/ex. escoles) i
cultura (p/ex. biblioteca).
Finalment, destacar de nou la singularitat del municipi de Vilobí en tant que agrupació de
diferents nuclis urbans sota un mateix paraigua (Vilobí, Salitja, Sant Dalmai,...) que no volen
perdre però la seva singularitat ni aquelles característiques que els fan un nucli diferent.
Caldrà, per tant, treballar al darrera d’una idea global de municipi però sense obviar
aquestes particularitats que fan que cada nucli i/o sector respongui a una identitat pròpia
que, a més a més, ha quedat força clar que cap dels nuclis vol perdre.
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Recull d’imatges
1er Taller. SALITJA
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2on Taller. SANT DALMAI
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3er Taller. URBANITZACIONS i SECTORS EDIFICATS EN SNU
(Cal Ferrer Pagès i Can Terrer/ Can Bells i l’Aeroport)
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4art Taller. VILOBÍ
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Annexes.
DOCUMENTACIÓ ESCRITA FACILITADA. FITXES DE TREBALL
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA FACILITADA:

Plànol 01: Ortofotomapa
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Plànol 02: Planejament vigent NNSS
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Plànol 03: Nucli de Vilobí
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Plànol 4: Nucli de Salitja
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Plànol 5: Nucli de St. Dalmai

Plànol 6: Urbanització Cal Ferrer Pagès
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Plànol 7: Urbanització Can Terrer
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Plànol 8: Sector edificat en sòl no urbanitzable: Can Bells
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Plànol 9: Sector edificat en sòl no urbanitzable: Aeroport
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