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1. PRESENTACIÓ
1.1. Introducció
El present document inicial estratègic (DIE) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Vilobí d’Onyar correspon a la primera fase de l’avaluació ambiental estratègica ordinària que
s’emmarca en la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i en la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. La llei 6/2009 de 28 d’abril, està afectada en
quan a terminologia i procediments per la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21
de juliol, fins que la llei 6/2009 s’adapti a la llei estatal 21/2013.
El procés d’avaluació ambiental estratègica ordinària del nou planejament urbanístic de Vilobí
d’Onyar, iniciat amb el present document, integrarà els requeriments ambientals per a la presa de
decisions urbanístiques. Aquest document ha de permetre fer una avaluació de les possibles
alternatives sobre l’estructura general d’emplaçament i del model territorial que marca el POUM, així
com de les opcions de creixement urbà del terme, amb l’objectiu que al llarg del procés de
redacció del Pla es concretin els criteris i les mesures per aplicar, els objectius de sostenibilitat, i
s’aprofundeixi en l’anàlisi i en la minimització de les possibles repercussions ambientals.
En aquest sentit, els instruments d’avaluació fonamentals (document inicial estratègic i estudi
ambiental estratègic) que caldrà integrar en el procés de redacció del POUM es basen en:
•

La definició d’objectius ambientals per la redacció del POUM que caldrà adoptar en la fase
inicial i que permetran la verificació de les decisions successives, les alternatives generals
d’ordenació, el producte final i les seves modificacions posteriors.

•

El perfil ambiental del municipi en relació amb el planejament, que permet la comparació
entre la situació prèvia i la derivada del nou Pla.

Els POUM formen part d’un sistema de planejament territorial i urbanístic en el qual prevalen altres
plans de rang jeràrquic superior i altres plans de caràcter derivat sotmesos a les seves
determinacions. L’avaluació inicial del POUM mitjançant el document inicial estratègic, forma part
d’un procés ampli d’avaluació en cascada, de manera que el POUM ha d’assumir els resultats de
l’avaluació i de les determinacions ambientals dels plans de rang superior i, paral·lelament, establir
les mesures que facilitin la qualitat ambiental i l’avaluació dels plans derivats.
Per definir el contingut del document inicial estratègic, cal considerar tots aquells àmbits o vectors
ambientals sobre els quals el planejament pot incidir, i també la incidència ambiental global del
model territorial resultant. Entre altres:
•

Sostenibilitat global del model d'ordenació: ocupació i consum de sòl, mobilitat i eficiència
energètica; estructura i identitat del sòl no urbanitzat; fragmentació territorial; riscs naturals i
tecnològics; etc.

•

Cicle de l'aigua.

•

Ambient atmosfèric: contaminació per substàncies, especialment aquelles vinculades al
canvi climàtic; contaminació acústica, lluminosa, electromagnètica, etc.

•

Canvi climàtic: mitigació i adaptació.

•

Gestió dels materials i dels residus.

•

Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l'edificació.

•

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general.

•

Qualitat del paisatge amb la incorporació, si és el cas, dels objectius de qualitat
paisatgística fixats pels catàlegs del paisatge i les directrius del paisatge, formulats d'acord
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amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, i de les determinacions consegüents dels plans territorials
parcials i dels plans directors territorials.
•

Els requeriments ambientals que ha d'atendre la redacció del pla s'han de concretar en uns
objectius específics referits als aspectes assenyalats. Els objectius han de ser formulats de
manera jerarquitzada segons el grau d'importància relativa, amb l'objecte que restin
diferenciats amb claredat els més essencials. Sempre que resulti operatiu, s'hi incorporaran
indicadors quantitatius (sobre consum, estalvi i reutilització de recursos, sòls transformats o
protegits, prevenció o correcció de la contaminació, etc.), a fi de facilitar la verificació
posterior del seu compliment quant a la nova ordenació resultant.

•

En el cas dels POUM cal especificar el perfil ambiental del municipi en relació amb el
planejament. Aquest perfil ha de ser formulat de manera que permeti en una fase posterior
de comparar-lo amb el perfil anàleg resultant de l'ordenació plantejada pel POUM, com a
element bàsic de la seva avaluació ambiental.

•

En qualsevol cas, la diagnosi, el perfil ambiental de municipi, els objectius, els criteris i els
indicadors han de ser congruents amb les agendes 21 locals, els plans directors de
sostenibilitat i altres documents anàlegs que puguin existir.

L’estructura del present document s’adapta als requeriments indicats a l’article 70 del Reglament de
la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) i respon als següents capítols:
• Capítol 1: Presentació
• Capítol 2: Contextualització del planejament vigent
• Capítol 3: Objectius i requeriments mediambientals predeterminats del POUM
• Capítol 4: Anàlisi del medi receptor.
• Capítol 5: Diagnosi del medi receptor, sensibilitat ambiental i objectius ambientals.
• Capítol 6 Justificació ambiental de les alternatives de planejament.

1.2. Objectius del document
El document inicial estratègic té com a objectiu incidir en la presa de decisions del
desenvolupament tècnic i normatiu del POUM de Vilobí d’Onyar, i confeccionar una primera
valoració de l’adequació i viabilitat socioambiental de la proposta urbanística del POUM, per tal que
aquest, incorpori de forma apropiada els aspectes ambientals i de sostenibilitat urbanística.
Amb aquesta finalitat es seguiran les següents fases de treball:
a) Descriure el planejament vigent i els requeriments legals, com a principal fil conductor i de
coherència en la redacció, tramitació i desenvolupament del POUM.
b) Analitzar el conjunt del territori per conèixer les condicions i l’estat actual del medi biòtic, abiòtic i
antròpic, així com els riscos ambientals existents en el terme municipal.
c) Elaborar un mapa de sensibilitat ambiental que permeti adequar la proposta de zonificació i
d’ordenació del POUM a la realitat i normativa socioambientals existents.
d) Concretar objectius, criteris específics i indicadors ambientals que permetin avaluar i garantir que
el planejament es desenvolupa de forma ambientalment satisfactòria.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT
2.1. Característiques del terme municipal
El municipi de Vilobí d’Onyar té una superfície de 32,6 km² i està situat a l’est de la Comarca de la
Selva, al límit amb la del Gironès. El seu terme municipal limita amb els municipis selvatans de
Brunyola, Santa Coloma de Farners, Sils, Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva i amb els
gironins d’Aiguaviva i Bescanó.
Figura 1. Mapa de situació del municipi de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICGC

Al municipi consten 3.163 habitants censats (Idescat, 2016), que suposa una densitat de població
de 97 hab./Km². La població es concentra principalment als nuclis històrics del municipi, Vilobí,
Salitja i Sant Dalmai, i a la urbanització Can Terrer. La resta la trobem distribuïda en el conjunt de
masies i habitatges disseminats, especialment als sectors de Can Bells i de la Ctra. de l’Aeroport. La
distribució de la població és la següent:
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Taula 1. Població de Vilobí d’Onyar
Nucli/Entitat població

Nuclis de població

Disseminat

Habitants

Vilobí d’Onyar

1472

Salitja

195

Sant Dalmai

341

Urb. Can Terrer

364

Sector Can Bells

98

Sector Aeroport

77

Habitatges en disseminat

616

TOTAL

3163
Font: Idescat i Institut Nacional de Estadística (INE)

Es tracta d’un municipi bàsicament planer, amb un relleu suau que s’alternen amb petites
ondulacions. 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 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 Còguls (150 m) i d’en Guilla (135 m) als límits
amb Santa Coloma i Sils, respectivament.
Les zones planeres són ocupades per conreus de cereals i fruiters, majoritàriament, mentre que a les
zones amb major pendent estan dominades per massa forestal. Al municipi hi ha un bon nombre
de cursos fluvials que transcorren per el terme essent l’Onyar el riu més representatiu.
Vilobí s’emplaça en una estratègica posició en el territori gironí i català que propicia que en els seu
terme hi hagi algunes de les principals infraestructures de la província i del país. De fet la seva
posició fa que Vilobí sigui un municipi de pas obligat al transcorre-hi les principals vies de connexió
entre Europa i la Península Ibèrica des del Mediterrani. En el seu sòl, compartit amb Aiguaviva, hi ha
l’Aeroport de Girona – Costa Brava (únic aeroport internacional de la província) i pel terme municipal
hi transcorren l’autopista AP7, l’autovia A2, la carretera N-156, l’Eix Transversal o C-25 i la línea del tren
d’alta velocitat (TAV). Es precisament a la confluència d’aquestes infraestructures, i adjunt a
l’aeroport, que hi trobem el centre logístic CIM la Selva compartit amb Riudellots. L’aeroport i el CIM
la Selva són dues de les principals activitats econòmiques i de serveis del municipi. De fet el sector
serveis és el que té major incidència al terme, seguit per la indústria a força distància i per
l’agricultura i la ramaderia. En el cas de Vilobí, el pes de la ramaderia és superior al d’altres
municipis amb la presència d’explotacions de grans dimensions.
Dins el terme municipal hi trobem diferents elements d’interès com poden ser fonts, ermites,
tosqueres,.... però l’element més singular del municipi és el Volcà de la Crosa el qual és catalogat
com a espai EIN i geòtop protegit.

2.1.1. Estructura urbana del municipi
El municipi de Vilobí s’articula a través de 3 nuclis de població històrics que són el de Vilobí d’Onyar,
el de Salitja i el de Sant Dalmai. Així mateix, hi ha una urbanització, la de Can Terrer, al sud de la GI533, un sector d’habitatges anomenat sector de Can Bells, i, finalment tot el sector o veïnat de
l’aeroport. Les seves característiques principals són:
• Vilobí d’Onyar: És el nucli cap del municipi i queda delimitat per la GI-533, el Riu Onyar i la
Riera Grevolosa. Es tracta del nucli on hi ha la majoria de serveis i equipaments del
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municipi i que es va desenvolupar al voltant de l’església de Sant Esteve i del Castell de
Vilobí. En aquest àmbit hi hem d’afegir per la proximitat geogràfica i de gestió la Urb. del
Ferrer Pagès (a l’altre banda de l’Onyar, entre el riu i la GI-534) de caire residencial aïllat. En
aquest mateix àmbit però a l’altre banda de la ctra. GI-534 hi trobem sòl industrial ocupat
per una única indústria. També relacionat amb el nucli de Vilobí hi ha el Polígon Industrial
de l’Empalme ubicat a l’altre costat de la carretera GI-533.
• Sant Dalmai: Ubicat a uns 2 km al nord per la GI-533 del nucli de Vilobí. Es tracta d’un nucli
petit, desenvolupat a banda i banda de la carretera i majoritàriament d’ús residencial
unifamiliar. Al sud d’aquest nucli hi trobem un sòl industrial ocupat únicament per una
indústria Sant Dalmai S.A.
• Salitja: Situat a uns 2 km al nord per la GI-534 del nucli de Vilobí trobem el nucli de Salitja
el qual ocupa únicament la banda oest de l’esmentada carretera. Es tracta d’un nucli
petit, on hi predomina l’ús residencial amb habitatges unifamiliars.
• Urbanització de Can Terrer: Al sud de la ctra. GI-533, abans d’arribar a Vilobí des de Santa
Coloma, hi trobem aquesta urbanització desenvolupada als anys 90. Es tracta d’una
urbanització de tipologia residencial aïllada amb una extensió comparable a la del nucli
de Vilobí.
• Sector Can Bells: Situat a enfront de la Urb. Can Terrer, al nord de la de la GI-533, hi
trobem aquest sector d’habitatges desenvolupats als anys 70 i 80. Aquest sector consta
amb una cinquantena d’habitatges desenvolupats amb llicències municipals però no es
pot considerar sòl urbà consolidat atès que no existeix cap document urbanístic que en
permeti el seu desenvolupament o transformació. Cal mencionar, que a l’altre banda de
la carretera i tocant a la Urb. Can Bells hi ha 5 habitatges construïts en la mateixa situació.
• Veïnat de l’aeroport: Es tracta d’una trentena de cases desenvolupades al llarg de la GI5343 i algunes directament afectades pel sistema aeroportuari. En el mateix sector, adjunt
a l’aeroport hi trobem el centre logístic conegut com el CIM la Selva ubicat entre els
termes municipals de Vilobí i de Riudellots de la Selva.

2.2. Característiques del planejament vigent
El planejament urbanístic 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.
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. 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.
Les normes de planejament urbanístic vigent classifiquen el territori del terme municipal de Vilobí en
les classes de sòl següents:
•

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.
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-

sòl amb protecció específica

• Els sistemes
SÒL URBÀ
Les NNSS i llurs modificacions, així com el planejament derivat, estableix per al sòl urbà consolidat
tres tipologies principals d’ordenació: edificació en mançana tancada o oberta (claus 1, 2, 2- UA1,
2a-UA2, 2-A, 2-A pàrquing 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).
Segons les NNSS en el moment de la seva aprovació al terme de Vilobí d’Onyar es delimitaven 3
sectors de sòl urbà no consolidat.
Taula 2. Sòl urbà no consolidat
Situació

Nom del sector

ús

Nivell de desenvolupament

Vilobí

UA-1

residencial

totalment desenvolupat

Vilobí

UA-2

residencial

totalment desenvolupat

Sant Dalmai

UA-3

residencial

totalment desenvolupat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les NNSS

Mitjançant modificacions puntuals de les NNSS, es van delimitar 5 unitats d’actuació, 3 polígons
d’actuació urbanística i 1 pla de millora urbana, que es correspondrien també amb sòl urbà no
consolidat:
Taula 3. Sòl urbà no consolidat fruit de modificacions de les NNSS
Situació

Nom del sector

ús

Nivell de desenvolupament

Salitja

UA-1

residencial

totalment desenvolupat

Salitja

UA-2

residencial

no desenvolupat

Salitja

UA-3

residencial

no desenvolupat

Salitja

UA-4

residencial

no desenvolupat

Salitja

UA-5

residencial

totalment desenvolupat

PAU – “Camp de la Rectoria 1 i 2”

residencial

no desenvolupat

Vilobí

PAU “Fruitex” (Cal Ferrer Pagès)

industrial

no desenvolupat

Vilobí

PMU “Passeig de la Crosa”

residencial

no desenvolupat

Sant Dalmai

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les NNSS

Sòl apte per urbanitzar
El Pla General de Vilobí establia 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.
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Taula 4. Sòl apte per urbanitzar
Situació

Nom del sector

ús

Nivell de desenvolupament

Vilobí

SAU IV Can Terrer

residencial

totalment desenvolupat

Vilobí

SAU V Cal Ferrer Pagès

residencial

totalment desenvolupat

Vilobí

SAU VII L’Empalme

industrial

parcialment desenvolupat

Sant Dalmai

SAU I Ctra. de Santa Coloma

residencial

parcialment desenvolupat

Sant Dalmai

SAU II Església

residencial

totalment desenvolupat

Sant Dalmai

SAU II bis Església

residencial

no desenvolupat

Salitja

SAU III Carretera

residencial

totalment desenvolupat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les NNSS

A aquests sectors, cal afegir-hi el SUD – 6 “Ponent” de Salitja, el qual es va delimitar en la Modificació
Puntual de les NNSS de Vilobí al nucli de Salitja, aprovada el gener del 2003. Aquest sector resta
pendent de desenvolupar. També cal afegir el CIM la Selva, que es va implantar d’acord amb el
Pla Parcial Urbanística aprovat definitivament el juny del 2003 i que va ser modificat en dues
ocasions.

Figura 2: Mapa classificació i estat del sòl urbà i urbanitzable del planejament vigent
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Font:Elaboració pròpia a partir de dades de les NNSS i del POUM

SÒL NO URBANITZABLE
La regulació urbanística del sòl no urbanitzable de les NSS estableixen dos tipus de sòl no
urbanitzable:
• Sòl 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 (clau 9)
Cursos d’aigua
Carreteres
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Durant la vigència del Les NNSS s’han tramitat fins a 8 plans especials urbanístics (PEU). Entre aquests
destaquen el del sistema general aeroportuari, el d’infraestructures complementàries, el del
gasoducte Martorell – Figueres i el del parc tecnològic del reciclatge gironí. Així mateix, també es
varen tramitar el de l’establiment de turisme rural a Can Salvà i el de Can Teloner, i el PEU
d’establiment hoteler a Can Sunyer. El PEU per a la identificació de masies i cases rurals fou aprovat
el 2008 però va ser anul·lat per sentència judicial.

Figura 3: Mapa classificació del sòl no urbanitzable planejament vigent
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Font:Elaboració pròpia a partir de dades de les NNSS i del POUM

ELS SISTEMES
Els sistemes previstos en les normes subsidiàries de planejament són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

2.2.1. Resum de superfícies segons classificació i tipologia de sòl
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
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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
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SAU 2
SUD 6
SAU 7

17.637 m²
35.726 m²
44.410 m²
Font: Equip redactor del POUM

2.2.2. Anàlisi del desenvolupament dels sectors previstos inicialment
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.

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”
PAU “Enllaç Sud” (Sant Dalmai)
PAU “Fruitex” (Cal Ferrer Pagès).

•
•

1 pla de millora urbana:
4 sector de sòl urbanitzable delimitat:
desenvolupat.

PMU “Passeig de la Crosa” (Vilobí)
SAU
VII
L’Empalme,
parcialment
SAU I Sant Dalmai, parcialment desenvolupat
SAU II bis Sant Dalmai
SUD 6 “Ponent” de Salitja

D’acord amb les NNSS del 1987 es troben desenvolupades en un percentatge d’un 40% de les
unitats d’actuació (UA), i en un 65% dels sectors de sòl urbanitzable programat (SUD i SAU). Així
mateix, no s’ha desenvolupat cap dels polígons d’actuació (PA) ni el pla de millora urbana (PMU)
previstos en les NNSS.

2.3. Objectius i criteris del POUM
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. El POUM en procés
de redacció proposa els següents:
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Objectius i criteris generals
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.
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.
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 (PTPCG) i del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona
(PDUSUG). En aquest sentit s’ha d’esmentar que existeixen certes diferències entre el Pla
Director i el Pla Territorial atès que l’escala del primer és més detallada que la del segon i,
l’equip redactor, ha adoptat en primera instància els criteris fixats en el Pla Director al ser de
major concreció i proximitat a l’àmbit d’estudi.
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.
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.)
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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.
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 l’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.

Objectius i criteris específics.
a) S’evitarà la continuïtat de la trama urbana entre els nuclis consolidats i les àrees
estratègiques.
b) Es protegiran les àrees agrícoles i de conreu, preservant-les del procés urbanitzador.
c) Es garantirà la connectivitat ecològica.
d) Es mantindrà una discontinuïtat visual entre els sectors est i oest de Can Bells.
e) Creació d’una àrea d’usos mixtes vinculats a l’activitat aeroportuària i al futur intercanviador
modela de la línia del TAV.
f)

Preveure la implantació, limitada, de l’ús de càmping.
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g) Planificació acurada del sòl no urbanitzable.
h) Potenciació de camins com a vies verdes i senders.
i)

Regulació acurada de l’ús ramader.
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3. OBJECTIUS I REQUERIMENTS MEDIAMBIENTALS PREDETERMINATS DEL POUM
En aquest apartat es recullen els requeriments de protecció mediambientals fixats a l’àmbit
internacional, europeu, estatal, autonòmic i local que tenen incidència en la redacció del Pla, i és
fixaran els objectius ambientals a complir. El POUM de Vilobí d’Onyar ha de seguir el principi de
jerarquia normativa i ser coherent amb les determinacions dels plans i programes de rang superior
que li són aplicables, els quals estableixen directrius, normes i recomanacions pels planejaments
urbanístics municipals i per a l’ordenació i la gestió urbanística d’àmbit local. Així mateix existeixen un
seguit de normatives sectorials i territorials específiques de diferents àmbits territorials que el nou
POUM també haurà de contemplar.

3.1.Normatives i plans urbanístics de rang superior
A continuació es recullen els objectius i figures de planejament territorial de rang jeràrquic superior
que li és aplicable al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar.

3.1.1. Planejament Territorial
Pla Territorial General de Catalunya
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, té com a objectius definir
l’equilibri territorial general per a Catalunya, i establir les directrius bàsiques d’estructuració i
ordenació equilibrada i sostenible del desenvolupament del territori. Aquestes determinacions
generals s’hauran de concretar després per mitjà de plans territorials parcials i plans sectorials.
El Pla identifica 6 àmbits funcionals, com a àrees d’aplicació i planificació dels plans territorials
parcials. Vilobí està inclosa dins la Comarca de la Selva en l’àmbit funcional (AFT) de les comarques
gironines. El Pla identifica el municipi com a element principal d’una àrea bàsica territorial que
inclou el municipi de Riudellots de la Selva. Es tracta d’una unió estratègica per la proximitat amb
Girona i per la presència de l’aeroport la qual va encaminada a mantenir i millorar les
característiques actuals i a la consolidació dels nuclis preexistents. Així mateix, contempla la
potenciació de l’aeroport, la construcció d’un centre integral de mercaderies, l’estació de la TAV,
lligada a la construcció de la línea, i la creació d’un eix transversal que connecti les terres de Lleida
amb el sud del sistema central gironí.
En el PTGC queden poc recollits els aspectes ambientals i en general té poc nivell de concreció,
cosa que impedeix un anàlisi dels efectes a escala local, o fins i tot, comarcal.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines va ser aprovat definitivament el 14 de setembre
de 2010. El Pla dóna compliment a les determinacions de la Llei 1/1995, d’aprovació del Pla
Territorial General de Catalunya, amb relació als sistemes territorials, les previsions de creixement, les
estratègies de reequilibrament i els objectius de preservació del medi amb vigència fins al 2026. Per
tal de conduir adequadament els processos de transformació territorial el Pla estableix els següents
objectius:
•

Reforçament de la vertebració urbana del territori.

•

Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova
activitat econòmica.

•

Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal.

•

Protegir el paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic.

•

Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques
relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció immobiliària.
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•

Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del
territori.

•

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

•

Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans.

•

Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general.

•

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

•

Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.

El PTPCG estableix per a cadascun dels municipis de la província les estratègies d’assentaments,
dels espais oberts i les actuacions d’infraestructures previstes si és el cas. Les estratègies proposades
pel Pla pel assentaments són de creixement potencial, creixement mitjà, creixement moderat,
desenvolupament qualitatiu i reforçament modal, desenvolupament qualitatiu, millora i compleció i
manteniment de caràcter rural. Respecte els espais oberts defineix diferents categories de sòl amb
diferents graus de protecció seguint els objectius següents:
a) Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
b) Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
c) Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic.
d) Moderar el consum del sòl.
El Pla defineix un seguit d’àmbits amb interessos estratègics comuns situant el municipi de Vilobí
d’Onyar amb un únic àmbit propi el qual forma part del què el PTPCG delimita com a àmbit del
sistema urbà de Girona.
El sistema d’espais oberts
Comprèn tot el sòl classificat com a no urbanitzable d’acord amb el planejament urbanístic
municipal vigent en el moment de la redacció del Pla. D’aquesta forma cataloga el sòl municipal
en sòl de protecció especial, sòl de protecció territorial i sòl de protecció preventiva. Així defineix les
següents categories de sòl pels espais oberts:
• Sòl de protecció especial: Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva
localització en el territori, es considera que és el més adequat per a integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el
conjunt del territori, amb els seus diferents caràcters i funcions. Dins, aquesta categoria
incorpora tots els espais que han estat protegits per la normativa sectorial o per
planejaments específics, sigui el Pla d’Espais d’Interès Natural o la Xarxa Natura 2000.
• Sòl de protecció territorial: Comprèn aquell sòl que no es considera necessari que formi
part de la xarxa del sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació,
atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta
a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable
que es donessin al llarg del seu període de vigència. El Pla distingeix tres motius pels quals
el sòl ha de ser considerat sòl de protecció territorial que són: interès agrari i/o paisatgístic,
potencial interès estratègic, preservació de corredors d’infraestructures.
• Sòl de protecció preventiva: Comprèn aquells sòls classificats com a no urbanitzables en
el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de
protecció territorial.
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En el municipi de Vilobí el sòl de protecció especial és el més ampli de les 3 categories ocupant un
45% del sòl municipal. Aquest el localitzem bàsicament a la zona protegida del Volcà de la Crosa,
als entorns del Riu Onyar, del Torrent del Bagastrà, i, al sud, al sector de Forn del Frare. El sòl de
protecció preventiva ocupa un 22% i s’ubica a l’oest del terme, englobant la Urb Can Terrer i el
sector de Can Bells i a l’entorn de l’AP7 i la línea del TAV. El sòl catalogat com de protecció territorial
s’estén bàsicament entre Salitja i Santa Margarida, el sòl urbà del Ferre Pagès i l’aeroport ocupant el
21%. Aproximadament el 12% del terme correspondria al sòl urbà o urbanitzable i a l’aeroport, com
a sòl de protecció preventiva estratègica.
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 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.

•

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

•

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.

Sistema d’infraestructures de mobilitat
Els aspectes relacionats amb la mobilitat s’analitzen en el Pla 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 del tren d’alta velocitat.
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Figura 4: Mapa ordenació del sòl del PTPCG, àmbit de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PTPCG
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Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG)
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament en data de 14
de setembre de 2010, és un planejament de rang immediatament superior al POUM que, com a
tal, ens resulta d’obligat compliment.
El municipi de Vilobí forma part del Pla juntament amb 14 municipis més de l’àmbit immediat de
Girona. Vilobí i Riudellots de la Selva són els dos únics municipis de la Comarca de la Selva inclosos.
Riudellots és inclòs per el polígon industrial i el conjunt d’enllaços d’infraestructures dins el seu
municipi (AP7, A2 i C25) i Vilobí pel fet d’acollir l’Aeroport de Girona Costa Brava, una de les
infraestructures més importants de la província.
Aquest Pla es va realitzar com una nova visió del territori supramunicipal i el mecanisme per
implantar certs projectes que només tenen sentit en el marc de l’àrea urbana i mitjançant la figura
d’un pla director. Així, partint de més detall que el Pla Territorial, el Pla Director neix amb la finalitat de
revisar els principals aspectes funcionals del sistema, planificar les infraestructures mediambientals i
de mobilitat; fixar el model d’ocupació del sòl i d’urbanització del conjunt; i determinar els nivells de
valorització i protecció del patrimoni cultural, natural i paisatgístic del territori que formen el conjunt
de municipis afectats. En aquest sentit estableix per a cada municipi unes estratègies sobre el
sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i pel sistema de mobilitat.
Els criteris generals i objectius del PDUSUG són:
Sistema d’espais oberts
• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
• Moderar el consum de sòl.
Sistema d’assentaments
• 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 un 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.
• Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat.
• El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori.
Sistema de mobilitat
• La mobilitat és un dret i no una obligació.
• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes
d’assentaments.
• Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments
urbans.
• Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant
infraestructures concordants amb la matriu territorial.
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Més concretament, pel què fa al terme municipal de Vilobí d’Onyar, el PDUSUG preveu el següent:
Sobre el sistema d’assentaments
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 GI533.
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 pel sector de Can Bells a l’altre costat de la carretera GI533, 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 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”.
Sobre el sistema de mobilitat
• Millorar la connexió entre l’AP7, l’A2 i l’Aeroport Girona – Costa Brava.
• El desdoblament de l’eix transversal (C-25) i el seu enllaç amb l’autovia A-2.
• Millores de les carreteres GI-533 de Girona a Vilobí d’Onyar, la GI-5343 de Vilobí d’Onyar a
l’aeroport i a Aiguaviva.
• Una nova línea de tren convencional: l’Eix Ferroviari Transversal que connectarà Girona
amb Lleida i que enllaçaria amb l’estació prevista pel tren d’alta velocitat. .
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Figura 5. Proposta PDUSUG pels assentaments del municipi de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del PDUSUG

Diferencies amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)
El PTPCG i el PDUSUG es van aprovar amb poc marge de temps de diferència tot i ser dos plans que
es solapen territorialment. El PTPCG, de rang superior i menys detall, i el PDUSUG contemplen diferent
estratègia especialment en els d’assentaments, que en conseqüència, afectaran la delimitació dels
sòls protegits.
Entre les principals diferències hi ha les estratègies de creixement. El PDUSUG proposa per a Vilobí
d’Onyar un creixement moderat entre el nucli, el polígon de l’Empalme i el riu Onyar, tot afegint una
zona d’espais lliures a tota la llera de l’Onyar reforçant el connector fluvial. Mentre, que el PTPCG
protegeix aquest espai com a sòls de protecció especial i no permeten, a “priori”, la seva
edificació.
En el nucli de Sant Dalmai el PTPCG el tracta com a àrea especialitzada d’ús residencial i no com a
nucli de població com a tal, no permetent nous creixements ni desenvolupar els previstos a les
NNSS. En aquest cas, el PDUSUG si que hi contempla el desenvolupament del sòl previst a les NNSS.

Plans territorials locals: Agenda 21 local
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, econòmic, territorial i ambiental sostenible, fonamentat en la participació
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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, elaborada durant el 2007 per l’empresa Minuàrtia. Va ser redactada
conjuntament amb els municipis de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa Coloma de
Farners, Sils i Vidreres. Aquest Pla 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).
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.
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.
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.
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.
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.
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5. Disminuir la generació de residus i millorar-ne la gestió.
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.
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.
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.
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.
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.
Pla Especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable (PERUSNU).
Aquest document és probablement el que té una relació més directa amb el nou planejament
urbanístic. De fet, conté les bases d’una proposta normativa per a la planificació del sòl no
urbanitzable de Vilobí d’Onyar amb la finalitat de ser incorporada en el planejament general. 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.
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•

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.

Plans territorials sectorials
El nou POUM de Vilobí d’Onyar haurà de donar compliment als plans territorials sectorials elaborats i
aprovats per la Generalitat de Catalunya. Aquests plans comprenen tot l’àmbit de Catalunya però,
d’acord amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es referiran només a un o alguns
aspectes de la realitat territorial. D’aquest conjunt de plans que poden influir sobre el POUM en
podreu trobar més informació en els apartats específics del document. Els més significatius per
l’àmbit a mencionar són:
• Planejament sectorial de protecció dels espais naturals.
• Pla Director d’Infraestructures de transport (2006 – 2026).
• Pla de l’Energia de Catalunya.
• Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya.
• Programa de Gestió del Residus Industrials a Catalunya.
• Pla de Transport de Viatgers de Catalunya.
• Planificació d’Espais Fluvials (PEF).
• Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2007 – 2010).
• Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT).
• Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT).
• Programa de Desenvolupament Rural (2007 – 2013).
• Planejament sectorial respecte la planificació de les activitats sobre el territori.

3.1.2. Estratègies i requeriments de protecció del medi social i ambiental
Dins el marc normatiu i de planejament abans exposat, el nou POUM ha de seguir unes condicions
de sostenibilitat en aspectes diversos com la permeabilitat territorial, la connectivitat ecològica, la
construcció sostenible, l’ús d’energies alternatives, l’ús de sistemes passius de protecció
mediambiental, etc. Aquest requeriments, procedents de marcs estratègics d’actuació a diferents
nivells (català, estatal o internacional), i que s’aniran desenvolupant al llarg de l’anàlisi ambiental,
hauran de regir el tractament dels següents vectors:
• Respecte als Usos del Sòl.
• Respecte al Paisatge.
• Respecte a la Biodiversitat.
• Respecte a la Connectivitat Ecològica.
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• Respecte a l’Aigua.
• Respecte al Medi Atmosfèric.
• Respecte al Canvi Climàtic.
• Respecte a la mobilitat.
• Respecte als serveis bàsics.
• Respecte a la prevenció de riscos naturals i tecnològics.
• Respecte a la gestió de residus.
• Respecte a la prevenció i correcció de les formes de contaminació.

3.2. Objectius ambientals i estratègics a adoptar al POUM
El principal fil conductor que dóna coherència a tot el procés de redacció, tramitació i
desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar són els objectius i els
criteris ambientals que s’aplicaran al Pla.
La concreció dels objectius ambientals es basaran en l’annex I de la Directiva 2001/42/CE que insta
a definir els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o estatal
que guardin relació amb el pla o programa. En aquest sentit, estableix que caldrà concentrar-se en
aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire,
els factors climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural i el paisatge.
Els objectius socioambientals estratègics a adoptar al POUM s’adequaran també als criteris del
desenvolupament urbanístic sostenible que contempla la Llei d’urbanisme, dels plans i les
normatives sectorials que afecten l’àmbit, així com del conjunt de normativa ambiental aplicable.
El conjunt d’objectius ambientals del POUM de Vilobí d’Onyar es definiran i concretaran al capítol 5
d’aquest document un cop analitzat i descrit la situació de partida del medi receptor. La finalitat no
és altre que garantir que les intervencions urbanístiques, proposades pel POUM, siguin compatibles
amb la preservació, millora i potenciació dels valors físics, naturals i socials preexistents al municipi.
Tot seguit s’enumeren els objectius ambientals generals del POUM de Vilobí d’Onyar ordenats per
ordre de prioritat:
1. Model d’ocupació i ordenació del sòl
2. Preservar i potenciar el patrimoni i el paisatge com un valor social, ambiental i un actiu
econòmic del municipi
3. Protegir i afavorir la biodiversitat, els elements naturals d’interès i la connectivitat ecològica
del territori
4. Cicle integral de l’aigua
5. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada de
mobilitat i usos del sòl
6. Adoptar, prevenir i protegir el planejament urbanístic dels riscos ambientals
7. Afavorir el benestar social, la cohesió i la qualitat de vida al municipi
8. Ambient atmosfèric i incidència en el canvi climàtic del planejament
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4. ANÀLISI DEL MEDI RECEPTOR
En aquest apartat es descriuen els aspectes socioambientals més rellevants del medi receptor
estudiat a dues escales de treball. Per una banda s’analitzarà de forma global tot el terme
municipal de Vilobí d’Onyar i per l’altre es procurarà focalitzar l’anàlisi a elements concrets, amb
l’objectiu de determinar les potencialitats i les febleses del territori respecte el nou planejament.

4.1. Medi físic
4.1.1 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 oscil·len els 30 ºC. El període de glaçades està comprés entre els mesos de
novembre a maig tot i que sol ser al gener i al febrer on són més freqüents. La mitjana de dies de
glaçada al municipi poden ser superiors als 50 de mitjana a l’any.
Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 700 i 800 mm/any que es reparteixen de forma
irregular al llarg de l’any sent sobretot més freqüents durant els mesos de tardor i primavera. Dins el
terme municipal hi trobem uniformement el règim pluviomètric estacional TPEH. Les nevades són
poc freqüents i solen ser poc rellevants, inferiors als 5 cm, tot i que puntualment es poden produir
nevades més importants. Degut a la humitat i la seva posició a un extrem de la plana no són
estranys episodis d’inversió tèrmica i de boires.
En els grans grups de classificació del clima català Vilobí d’Onyar quedaria inclòs dins el clima
mediterrani prelitoral nord. I, segons l’índex d’humitat de Thorntwaite al municipi hi predomina el
clima tipus humit C2 (Índex d’humitat de Thorntwaite entre 0 i 20).

Figura 6. Mapa del tipus de clima

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

En el municipi hi ha una estació meteorològica a l’Aeroport Girona – Costa Brava inclosa dins la
xarxa d’estacions automàtiques AEMET (Agència Estatal de Meteorològica. A continuació es mostren
els valors climatològics de l’estació per al període 1981 – 2010.
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Taula 5. Dades de l’Estació Meteorològica Vilobí d’Onyar (1981-2010)
MES

T

TM

Tm

R

H

DT

DF DH DD

I

Gener

7.1

13

1.1

62

75

0

4.7

13

9

147

T

Temperatura mitja mensual/anual (°C)

Febrer

7.9

14

1.7

51

73

0

5

10

7

156

TM

Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C)

Març

10

17

4.1

50

70

1

4.9

3.9

7

179

Tm

Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C)
Precipitació mensual/anual mitjana (mm)

Abril

13

19

6.2

67

69

2

3.3

0.7

5

194

R

Maig

16

22

10

71

68

3

4

0

4

224

H

Humitat relativa mitjana (%)

Juny

20

27

14

60

63

2

2.6

0

7

247

DT

Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta

Juliol

24

30

17

32

59

3

1.5

0

12

285

DF

Nombre mig mensual/anual de dies de boira

Agost

23

30

17

46

65

5

2

0

8

261

DH

Nombre mig mensual/anual de dies de gelada

Setembre

20

26

14

70

70

4

4.7

0

5

195

DD

Nombre mig mensual/anual de dies buidats

Octubre

16

22

11

88

75

2

5.4

0.1

5

167

I

Nombre mig mensual/anual d'hores de sol

Novembre

11

17

5.2

70

76

1

4

3.8

7

143

Desembre

7.8

14

2

56

76

0

4.6

11

9

132

ANUAL

15

21

8.6

728

71

24

48

41

84

Font: Dades Agència Estatal de Meteorologia

Els vents més freqüents al municipi són els de sud i sud-est i en general són de poca intensitat i
relativament humits. Solen ser presents a la primavera i a l’estiu, mentre que a l’hivern són notables
els vents del nord com la tramuntana, més secs i freds. La velocitat mitjana del vent és baixa i ronda
els 10 km/h mentre que els dies de calma es situen entorn al 30% anual.

4.1.2. Orografia i geomorfologia
El municipi de Vilobí d’Onyar el trobem emplaçat al nord oest de la Depressió de la Selva. Aquesta,
conforma una zona deprimida d’uns 600 km² que queda encaixonada entre la Serralada Prelitoral i
la Litoral. Queda delimitada a l’est per les Gavarres, al sud i sud-est amb l’Ardenya- Cadiretes, al sud
pels turons de Maçanet que la separen de la fossa del Vallès, a l’oest per les Guilleries i al nord per
la Serralada Transversal a la Garrotxa. A tot el sector central els cursos fluvials han acumulat materials
al·luvials que han afavorit la presència d’extenses planes amb turons arrodonits.
Així doncs, el municipi de 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 transcorre de nord oest a sud est a
condicionat la presència d’una extensa plana fluvial dins el municipi. 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, limitant amb Brunyola, hi trobem un conjunt de turons amb valls amples que fan de
transició entre les Guillaries i la Depressió. La mitjana altitudinal del municipi és propera als 125 m
sobre el nivell del mar i el nucli de Vilobí s’ubica a l’entorn dels 118 m.
Morfològicament parlant el Volcà de la Crosa, entre els termes de Vilobí, Bescanó i Aiguaviva, és un
dels elements més singulars del municipi. En aquest sentit és catalogat com a geòtop i inclòs en el
Pla d’Espai d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya. Aquest geòtop té una especial importància en el
camp del vulcanisme, tant a nivell de morfologia, com de processos ignis. 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
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morfologia i les seves grans dimensions el fan únic dins el vulcanisme neogen – quaternari català.
En el seu interior hi havia hagut un llac el qual es va dessecar i actualment són ocupats per conreus.

Figura 7. Foto aèria volca de la Crosa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del ICGC

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 el TAV. En la següent figura es mostra la cartografia de pendents superiors al 20% del municipi,
elaborada a partir del mapa dels sòls de pendent superior al 20% del Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC).
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Figura 8. Mapa de pendents del terme municipal i dels nuclis de població de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa dels sòls de pendent superior al 20% del ICGC

La Llei d’urbanisme insta a preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%,
sempre i quan això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement als nuclis de població
existents. Aquest no seria el cas del municipi de Vilobí on les pendents no haurien de ser una
problemàtica per als nous desenvolupaments urbanístics. Així mateix, l’elevat caràcter planer del
terme afavoreix que les orientacions no siguin un tema rellevant, des del punt de vista del
planejament, i a que el conjunt del terme tingui una elevada irradiació solar.

4.1.3. Geologia, litologia i edafologia
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 massissos que envolten la depressió, com el sòcol d’aquesta, està formada per roques
paleozoiques, 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
quaternari i de l’era plistocè – holocè, directament relacionats amb el vulcanisme de tectònica
distintiva que es produí als marges de la depressió.
Dins el sector paleozoic i trobem tres tipologies litològiques diferents totes elles del període
Carbonífer – Permià.
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• Granodiorites (GgD): Són els més representatius dels paleozoics al terme. de textura
granuda, formats per plagiòclasi, quars, biotita i ortosa i són part del gran batòlit granític
dels Catalànids.
• Esquist, paragneis, amb intercalacions de quarsites, amfibolites i materials granititzats
(mr_ÇOrp1): Conté fins a quatre nivells intercalats de marbres (ÇOrc1), amb alguna
pegmatita i alguna intrusió de leucogranit moscovític (Glm). Corresponen als materials de
la unitat ÇOrp1 amb metamorfisme regional de fàcies amfibolítiques amb sillimanita.
• Marbres massius i marbres bandejats: . Presenten textura granoblàstica i formen
afloraments de tipus skarn. Són les calcàries de la unitat ÇOrc1 afectades per
metamorfisme regional i contacte hercinians
Els materials del neogen i del quaternari més representatius són:
Del període neogen:
• Llims i sorres arcosiques de colors clars amb nivells prims de sorres argiloses, argiles i
conglomerats (NPlac): La litologia dels clastes és variada en funció de les diferents àrees
font, sobretot a les zones perifèriques. Són discordants respecte de les roques volcàniques
o granits. S'interpreten com a materials d'origen lacustre que reomplen la Depressió de la
Selva. Passa lateralment a la unitat NPab. Potència màxima 200 metres. Edat: Pliocè.
Del període quaternari:
• Llims arenosos de color ocre i gris amb còdols dispersos(Qtd): Es situen entre 9 i 12 metres
respecte de la cota del riu. S'interpreten com a terrasses fluvial degradades, ja que
l'escarpament ha estat erosionat. Podrien correlacionar-se amb les terrasses Qt2 o Qt3.
Edat: Plistocè superior- Holocè. Aquesta unitat té un amplia presència a la plana de
Bescanó i Girona.
• Acumulacions de piroclasts: blocs de lava, bombes, lapil·li (gredes) i ocasionalment
roques del substrat (Qvpc). Constitueixen els cons volcànics. Els materials piroclàstics es
troben organitzats en funció de la seva proximitat al punt emissor, així els materials més
grollers es troben al nucli del con volcànic i els materials més fins (gredes i cendres) es
disposen a les part més externes. S'interpreten com dipòsits de caiguda. Edat: PlistocèHolocè. Aquests són la tipologia de materials que trobem directament relacionats amb el
Volcà de la Crosa.
• Graves, sorres i lutites (qt0-1). Representa els sediments més moderns: llera actual, plana
d'inundació ordinària i terrassa més baixa, entre 0 i 2 metres per damunt del nivell del riu.
En general aquests dipòsits s'organitzen en seqüències granodecreixents, amb graves a la
base i sediments cada cop més fins cap al sostre. Equival a Qpa (plana al·luvial i deltaica
actual) i a part de Qr (dipòsits de les lleres de les rieres actuals). Edat: Holocè recent.

Com s’ha mencionat anteriorment, el Volcà de la Crosa és un dels elements més singulars del
terme municipal. Està catalogat com a Geòtop 356 per l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de
Catalunya.
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Figura 9. Mapa elements interès geològic del municipi de Vilobí d’Onyar amb els sòls urbans

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

La formació dels sòls es deu a la interacció de diferents factors: el clima, la litologia, la
geomorfologia, l’edat dels diferents materials, i la vegetació (diferent en funció del substrat). La
informació sobre el sòl de la zona és escassa i de caràcter general, de manera que s’està a
l’espera de la realització del mapa de sòls de la zona del ICGC, que permetria identificar amb
major precisió la tipologia de sòls presents al municipi. A grans trets podem trobar 3 tipologies de sòl
dins el terme municipal de Vilobí d’Onyar:
• Sòls de zones fluvials: Solen ser sòls joves estretament relacionats amb els cursos d’aigua i la
seva influència amb una important composició sorrenca. Entre ells destaquen els entisòls i
els inceptisòls.
• Sòls desenvolupats sobre sauló: El seu origen sol ser de l’acumulació de material provinent
de la descomposició del granit i ocupen i solen ser emprats per als conreus. Els més
comuns al municipi són els alfisòls i entisòls d’origen xèric.
• Sòls desenvolupats sobre materials volcànics: Localitzats a la zona nord del terme i del Volcà
de la Crosa hi trobem inceptisòls xerothent i xerocrepts on el sòl és més profund.

Activitats extractives
Segons la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya dins
l’àmbit d’estudi i trobem 3 activitats extractives, cap d’elles dins el dominis públic hidràulic. Dues en
funcionament i sense la restauració iniciada, les explotacions BENET GA20040036 i MANSO RATERAS
GA20040037, ambdues al sud del terme, i la tercera en estat d’abandonament al Turó de Sant Llop.
Tot i això, s’haurà de veure quin és el seu estat atès que la última actualització de la cartografia és
del 2014. A més, les dues primeres estaven relacionades amb el desdoblament de l’eix i/o amb la
construcció de la línea del TAV, obres actualment finalitzades.
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4.1.4. Hidrografia i hidrogeologia
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. 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 i un cabal mitjà d'1,82 m³/s,

Figura 10. Mapa hidrològic del municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del ICGC i de l’ACA

L’elevat caràcter torrencial de molts d’ells pot causar episodis d’inundació per desbordament de
llera als marges adjacents a aquests. De fet, bona part del nucli de Vilobí, així com algunes masies,
estan afectats per perill d’inundació de l’Onyar per períodes retorn de 100 i 500 anys (veure apartat
riscos ambientals).
Una característica del municipi de Vilobí d’Onyar és l’elevat nombre de masses d’aigua (basses,
estanys,...) presents als terme. Majoritàriament són d’origen antròpic, solen estar relacionades amb
masos i es regeneren per escorrentia durant els episodis de pluges. D’altre banda, també cal
destacar que dins l’àmbit municipal existeixen diferents fonts com la Font del Frare, la Font de Can
Puig i la Font de la Mare de Déu de les Fonts. També podem trobar brolladors situats en els marges
dels camps de conreu de l’ermita de la Mare de Déu de les Fonts coneguts popularment com els
amaradors.
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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 de 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 atès el pes de la ramaderia
al seu terme. Quantitativament pateix una pressió alta en funció de l’índex d’explotació, sobretot de
l’agricultura i en menor mesura del consum humà.
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. En aquest sentit, és important ressaltar aquí que les
captacions d’aigua de Salitja i Sant Dalmai han patit diferents episodis d’excés de nitrats i manca de
cabal, sobretot a l’estiu.

4.1.5. Atmosfera
Catalunya té delimitades un total de 15 zones de qualitat de l’aire (ZQA) que representen porcions
del territori amb una qualitat de l’aire similar en tots els seus punts. El municipi de Vilobí d’Onyar està
inclòs en la ZQA 8 de les comarques gironines.
Per tal de conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones, la seva evolució en el temps i
variació en funció de la meteorologia la Direcció General de Qualitat Ambiental disposa de la
Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA). La Xarxa de
Vigilància compta amb estacions de control per tot el territori que permeten fer el balanç de la
qualitat de l’aire a Catalunya i caracteritzar cadascuna de les ZQA.
El conjunt d’estacions mesuren per a cada zona fins a 16 contaminants (Benzè, BaP, Cl2, CO, H2S,
HCL, Hg, Metalls – As, Cd, Ni, Pb-, NO2, O3, PM2,5, PM10 i SO2). En el cas de la ZQ8 de les
comarques gironines únicament incompleix la normativa de nivells permesos l’ozó troposfèric (O3).
En aquest sentit, tot i haver superat el llindar el Valor Objectiu per a la Protecció Humana (VOPS) s’ha
de mencionar que és l’any on s’han produït menys superacions del llindar des que van començar
les mesures d’aquest l’any 1991.
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Taula 6: Compliment objectius de qualitat de l’aire a Catalunya per a la totalitat de les ZQA
(en vermell o taronja si una zona no compleix objectius)

Font: Anuari estadístic de la qualitat de l’aire a Catalunya 2014

Per valorar la qualitat de l’aire s’utilitza l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre
els nivells d’immissió dels contaminants monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el
diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10) mesurats en les estacions
automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA pel conjunt de les estacions de les comarques
gironines durant el 2014 mostra en general una qualitat de l’aire bona o molt bona.

Figura 11 : Caracterització de les emissions de la Zona 8 a Vilobí d’0nyar

Font: Delimitació de les zones de qualitat de l’aire, XVPCA de Catalunya, 2014

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) en front de la contaminació atmosfèrica
són una eina que permeten avaluar la incidència, d’una forma més global i comprensiva, dels
contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada (vulnerabilitat) i la capacitat
d’instal·lar nous focus contaminants (capacitat). S’han d’entendre com un element de referència
per facilitar l’actuació en matèria de planificació i ordenació del territori i preservar i millorar la
qualitat de l’aire. A Vilobí d’Onyar se l’hi assigna una vulnerabilitat molt baixa per als contaminants
analitzats (SO2, CO i PST).
En general podem afirmar que el municipi de Vilobí té una qualitat atmosfèrica bona. La pluviositat
abundant afavoreix la minimització de la resuspensió de partícules i l’orografia permet l’entrada de
vents i brises que permeten una bona capacitat de dispersió d’aquestes.
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4.1.6. Contaminació acústica i soroll
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. 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.
Figura 12. Objectius qualitat acústica tipus:

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya,

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica, zones de
sensibilitat acústica i usos del sòl per resolució d’alcaldia de 29 de desembre de 2011. En general
contempla les zones residencials com a zones de sensibilitat acústica alta, les vies de comunicació
pròximes a zones urbanes i les zones d’equipaments esportius de sensibilitat moderada (B), i, les
zones industrials i certes activitats com a zones de sensibilitat acústica baixa (B).
Figura 13.Mapa de capacitat, zones de sensibilitat acústica municipi de Vilobí d’Onyar.
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya, 2004
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L’element més influent del terme municipal acústicament parlant és l’aeroport Girona – Costa Brava.
Segons el Pla Director de l’aeroport, l’afectació d’aquest, tot i ser perceptible des de bona part del
terme municipal, afecta especialment a les edificacions situades dins la zona d’influència de
l’aeroport respecte a l’aproximació i enlairament de les aeronaus. L’afectació als habitatges en sòl
no urbanitzable està sdins els valors inclosos a les franges isòfones de 60 i 65 dB de dia i a la de 50 i
55 dB de nit. Així mateix, bona part del sector del Ferrer Pagès i un petit sector del nucli, al voltant de
l’església, estan inclosos dins la petjada acústica de 60 dB dia i 55 dB nit. Recordem que segons la
normativa de sorolls, depenen de la sensibilitat suportada en el territori si permetran uns determinats
usos o uns altres o s’hauran de prendre mesures correctores oportunes.

Figura 14. Mapa acústic actual diürn (esquerre) i nocturn (dreta) de
l’Aeroport Girona – Costa Brava a Vilobí d’Onyar.

Font: Elaboració pròpia segons les dades del Pla director de l’Aeroport de Girona.

4.1.7. Contaminació lumínica
La prevenció de la contaminació lluminosa permet la protecció del medi ambient durant les hores
de nit o de baixa lluminositat, garantint una il·luminació adequada perquè les persones puguin
desenvolupar les activitats humanes correctament i amb seguretat i alhora protegint el medi natural
en les seves funcions nocturnes.
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:
Zones E1: són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa on per les
seves característiques naturals o pel seu valor astronòmic especial només es pot admetre
una brillantor mínima. Corresponen a les àrees coincidents amb els espais d'interès
natural (PEIN), les àrees incloses en espais naturals de protecció especial (ENPE) i les àrees
coincidents amb la Xarxa Natura 2000.
Zona E2: són les zones de protecció alta que per les seves característiques admeten una
brillantor reduïda. Corresponen a les superfícies de sòl no urbanitzable fora d'un espai
d'interès natural, fora d'una àrea de protecció especial o no inclosa a una àrea de la
Xarxa Natura 2000.
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Zona E3: són les zones amb un grau de protecció moderada que admeten una brillantor
mitjana. Corresponen a les superfícies que el planejament urbanístic les qualifica com a
sòl urbà o urbanitzable.
Zona E4: són les zones amb un menor grau de protecció que admeten una brillantor alta.
Corresponen a les superfícies en sòl urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials,
industrials o de serveis i també vials urbans principals. Les determina l'ajuntament de cada
municipi, el qual haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, que n'haurà de fer l'aprovació. No poden classificar-se zones E4 a
menys de 2 km d'una zona E1.

Figura 15. Taula valors d’il·luminació segons el grau de protecció envers la contaminació lluminosa

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

El 2007, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar el
mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient de la contaminació lumínica a
Catalunya. En el mapa es delimiten les zones del municipi en funció de la seva protecció a la
contaminació lluminosa, considerant, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta
il·luminació a les àrees on es desenvolupa l'activitat humana i, de l'altra, la protecció del medi
nocturn al espais naturals i de la visió nocturna del cel.
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Figura 16. Zonificació segons la prevenció de la contaminació lluminosa a Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

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.
En general podem afirmar que la contaminació lumínica del municipi és moderada i es centra en
els diferents nuclis de població i zones industrials, les vies de comunicació i, sobretot, per l’aeroport
el qual és un focus molt important de contaminació especialment visible des del nucli de Salitja.
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.

4.2. Medi Biòtic
4.2.1. 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
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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. La seva distribució és per totes les zones planeres, alternança entre les vies de
comunicació, les zones urbanes i l’aeroport i zona d’influència. Cada una d’aquestes tipologies de
conreu du associada petites comunitats com Panico-Setarion, la típica mala herba dels horts, i, en
fruiters o en conreus herbacis podem trobar arvense (Diplotaxion erucoidis) i segetal (Secalian
mediterranium).
Els alzinars (Quercum ilicis) és la comunitat forestal més representativa dins el terme municipal i en
molts casos en boscos mixtes 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. Menys representatives són la presència de rouredes
(Quercetum ilicis subass) i de suredes (Quercetum suberis) si bé 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 Turón, al nord. Les rouredes les
localitzem en zones més ombrívoles o en fondalades i les principals masses s’ubiquen a l’entorn de
Can Pèlag, a tocar de l’aeroport i al sector sud del terme alternança amb pinedes i suros.
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 sotabosc d’estepes i bruc i les de pinastre solen ser plantacions
arrenglerades 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.
Al llarg dels cursos d’aigua del Riu Onyar i el Torrent del Bagastrà és on trobem la vegetació de
Ribera del municipi, tot i que també en localitzem de forma aïllada en trams d’altres torrents i rieres.
Hi trobem vernedes (Lamio-Alnetum gutinosae), salze blanc (Populetalia albae) i freixes (Ruscoaculeati). És bàsicament en aquest entorn i relacionats amb els cursos fluvials que trobem les
plantacions de plàtans (Platanus hispanica) i pollancres (Populus spps) que en molts casos han
substituït la pròpia vegetació de ribera. De forma puntual també trobem algunes plantacions
d’eucaliptus (Eucaliptus globulus).
En el sotabosc, en clarianes dels boscos, zones de transició amb camps de conreu o camps
abandonats hi trobem diferents tipologies de matoll típiques d’aquest contrades com diverses
espècies d’estepes i brucs i també de prats (Brachypodion phoenicoidis). En les zones més
antopitzades com àrees urbanes, explotacions varies, infraestructures,... solen presentar vegetació
ruderal (Ruedrali-Secalietea).
L’elevat nombre de basses, siguin d’origen natural o artificial, presents als municipi afavoreix la
presència de comunitats d’ambients aquàtics com els poblaments d’hidròfits i higròfits.

HÀBITATS
Directament relacionat amb l’apartat anterior, a Catalunya tenim elaborada la cartografia dels
hàbitats de Catalunya, disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Aquest ens mostra que a Vilobí d’Onyar hi podem diferenciar fins a 33 hàbitats distribuïts
en 5 grans grups i subdividits en 13 grups ecològics.
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Taula 7: Hàbitats interès comunitari
CODI

HÀBITATS CATALUNYA

SUPERFÍCIE
(Ha)

32k

Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia),
silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà)

0.03

32n

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

4.80

34g

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides) amb Euphorbia serrata -Galium
lucidum (espunyidella blanca)...

33.29

35g

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i pradells terofítics silicícoles mediterranis

1.69

41d1 Boscos de roure pènol (Quercus robur) higròfils i eutròfics

5.37

41m

Rouredes (de Quercus pubescens i Q. x cerrioides) sovint amb alzines (Q. ilex) de terra
baixa

79.57

41o

Rouredes de roure africà (Quercus canariensis) dels territoris catalanídic septentrional i
olositànic

4.33

42w

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster) amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles

184.43

42y

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles

79.54

42x

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster) o repoblacions sense sotabosc llenyós

10.58

44l

Freixenedes de Fraxinus angustifoliade terra baixa

15.86

45c

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa

166.13

44f

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum)

9.75

45a

Suredes amb sotabosc clarament forestal

14.63

45b

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris
ruscínic i catalanídic septentrional

24.39

45d

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea Q. pubescens...) de terra
baixa i de l'estatge submontà

52.77

45g

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)

64.38

45i

Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)

138.20

81a

Camps condicionats com a pastura intensiva

26.97

82c

Conreus herbacis extensius de secà

1396.77

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

272.62

83a

Fruiterars alts predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea) d'ametllers (Prunus dulcis) - de garrofers (Ceratonia siliqua),…

6.75

83b

Fruiterars principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus) - de
presseguers (Prunus persica) - de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies

96.15

83e

Camps d'avellaners (Corylus avellana)

94.75

83g

Plantacions de pollancres (Populus spp.) plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i
altres planifolis de sòls humits

54.25

83f

Plantacions de coníferes

3.17

83h

Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus spp.)

24.76
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83i

Vivers de plantes llenyoses

73.58

85a

Grans parcs i jardins

9.83

86b

Àrees urbanitzades amb claps importants de vegetació natural

46.25

86a

Àrees urbanes i industrials inclosa la vegetació ruderal associada

249.66

87a

Conreus abandonats

8.86

86c

Pedreres i explotacions d'àrids i runam

5.54

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La Unió Europea ha realitzat una selecció dels hàbitats naturals de la Unió Europea (UE) seleccionant
els que són d’interès comunitari (HIC). La seva conservació dins el territori europeu s'ha de garantir
assegurant unes mostres prou significatives i els classifica en prioritaris i no prioritaris. 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. Els HIC presents al terme
municipal de Vilobí d’Onyar són:

Taula 8. Hàbitats Interès Comunitari (HIC) de Vilobí d’Onyar
CODI
3260

HÀBITATS INTERÈS COMUNITARI
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

SUPERFÍCIE
PRIORITARI
(Ha)
15.86

NO

9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli

5.37

NO

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

20.35

SI

9330 Suredes

244.77

NO

4.59

NO

1.98

NO

9340 Alzinars i carrascars

302.87

NO

9540 Pinedes mediterrànies

246.54

NO

15.86

NO

9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli

5.37

NO

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

20.35

NO

9240

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà (Quercus
canariensis)

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

3260

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Figura 17. Distribució dels hàbitats de Catalunya i Comunitaris a de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat

4.2.2. 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. 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.
Atès 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 207).
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), els dos emparats per la
Directiva 92/43, en els sectors amb rouredes i als alzinars de la Crosa i de l’est del municipi. El cranc
autòcton s’ha vist desplaçat o substituït del seu hàbitat pel cranc americà (Procambarus clarki).
Respecte ambients aquàtics el municipi presenta una baixa riquesa d’espècies, típic de conques
petites, que s’ha vist accentuada per la degradació ecològica de molts rius i per la introducció
d’espècies no autòctones. 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
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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.
A Vilobí d’Onyar hi ha identificades diferents espècies d’amfibis, moltes de les quals estan
emparades pel Decret 2/2008 i pel Conveni de Berna. Entre aquestes trobem la salamandra
(Salamandra salamandra) considerada com a vulnerable. Tres més de quasi amenaçades que són
el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes) i la reineta comuna (Hyla
merionalis). I finalment, també hi podem trobar un seguit d’espècies considerades de protecció
menor com la granota comuna (Rana perezi), el tritó jaspiat (Triturus marmoratus), el tritó palmat
(Triturus helveticus), gripau pintat (Discoglossus pictus), el gripau pintat (Discoglossus pictus), el gripau
corredor (Bufo calamita) o la granoteta de punts (Pelodytes punctatus).
El conjunt de rèptils presents al municipi són variades i moltes de les més freqüents estan protegides
com a espècies de preocupació menor pel Decret 2/2008 i el Conveni de Berna. Trobem per
exemple 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’aigua (Natrix maura), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp de ferradura (Coluber
hippocrepis), l’escurçó europeu (Vipera aspis)... Emparades també per la Directiva 92/43 però amb
una presència probable trobem la tortuga d’estany i la tortuga de rierol.
Són varies les tipologies d’ocells presents al municipi i que poden variar depenen dels diferents
ambients o ecosistemes. En entorns aquàtics els pot veure el bernat pescaire (Ardea Cinerea),
l’ànec de collverd (Anas platyrhychos), l’oreneta de ribera (Riparia riparia), la fredeluga (Vanellus
vanellus) entre altres... També ocasionalment es possible veure Cigonyes (Ciconia ciconia), el blauet
(Alcedo atthis) o d’esplugabous (Bubulus ibis). En ambients forestals és freqüent el tudó (Columba
palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), el picot verd (Picus virdis), la mallerenga carbonera i la
emplomallada, el cucut (Cuculus canorus) o l’oriol (Oriolus oriolus). En 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), 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 i molts d’ells estan protegits pel Decret 2/2008. Els més comuns són el senglar
(Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el ratolí de
bosc (Apodemus sylvaticus), l’eriçó (Erinaceus europeus) 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. El cas del senglar també es remarcable atès que no tenen
depredadors i la seva població està descontrolada causant problemes en conreus, accidents de
trànsit i aproximacions en nuclis de població.

4.2.3. 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’Interès 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 EIN de la comarca que no ha estat considerat part de la Xarxa Natura 2000.
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 degut a que és un dels cràters d’explosió més representatius de Catalunya (veure apartat
de geomorfologia). És un EIN situat als límits nord de la Depressió de la Selva i relativament aïllat
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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.
A un nivell local s’haurà d’estudiar la idoneïtat de protegir a través dels mecanismes del POUM de
tota una sèrie d’elements naturals que sorgiren durant els tallers de participació ciutadana. Estem
parlant d’espais com la capçalera de l’Onyar, els entorns de l’ermita de les Fonts, els pins de Can
Picó, els entorns de l’ermita de Santa Margarita, els pins de Can Bells, l’alzinar de Can Pagot o les
tosqueres de Sant Dalmai.

4.2.4. 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 pretén reforçar la connectivitat entre els espais protegits del territori definint zones d’interès
per a la connectivitat terrestre i fluvial, analitzen la fragmentació del territori i en proposen mesures
de correcció.
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. 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.
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Figura 18. Imatge de l’Estudi de la Connectivitat del municipi

Font: Estudi de la Connectivitat Social, Paisatgística i Ecològica de Vilobí (Minuàrtia, 2007)

Les principals infraestructures que causen efecte barrera, aeroport a part, disposen de passos de
fauna, túnels, així com d’una balla en el seu recorregut. Aquests elements, tot i ser un limitant per a
la dispersió de la fauna garanteixen uns mínims de connectivitat 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, i la possibilitat d’ampliació de l’aeroport, atès 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, però no del tot, 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.
Les diferències en connectivitat ecològica entre el PDUSUG i el PTPCG, i que poden incidir en el
POUM, les trobem al voltant dels nuclis de Vilobí d’Onyar i de Sant Dalmai. En el nucli de Vilobí el
PTPCG considera com a connector tot l’espai comprès entre el nucli urbà, l’Empalme i el riu Onyar,
condicionant d’aquesta manera a un creixement més enllà de la Riera Grevolosa atès que al sud
del nucli també és sòl de protecció especial. Un cas semblant succeeix al nucli de Sant Dalmai on
queda totalment envoltat per sòl de protecció especial/connector impedint nous creixements i, fins i
tot, no permeten executar el sòl urbanitzable contemplat a les NNSS. El PDUSUG no és tant restrictiu
en aquest aspecte i permet el creixement a Sant Dalmai, tot incorporant els creixements previstos a
les NNSS, i permet que el nucli de Vilobí pugui créixer omplint els buits entre la trama urbana actual,
entre l’Empalme i l’Onyar, tot respectant el connector fluvial d’aquest. S’haurà de veure quines
alternatives de creixement proposa l’equip redactor del POUM, i, en cas d’ocupar algun d’aquests
espais considerats de protecció especial pel PTPCG s’haurà de valorar les possibles opcions o
compensacions a executar.
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4.3. Medi Antròpic
4.3.1. Medi Socioeconòmic
Demografia i població
Al municipi consten 3.163 habitants censats (Idescat, 2016), que suposa una densitat de població
de 97 hab./Km². La població es distribueix bàsicament als nuclis de població de Vilobí, Salitja i Sant
Dalmai i a la Urb. Can Terrer. Tot i això, trobem una elevada presència de població resident en el sòl
disseminat. Aquesta es concentra especialment al sector de Can Bells i a la ctra. de l’aeroport però
també en la nombrosa presència de masies en el conjunt del terme.
L’evolució demogràfica del municipi ha estat històricament d’una trajectòria ascendent amb petites
oscil·lacions de població. Els últims 18 anys el creixement ha estat positiu a excepció del 2016.
Aquest creixement continuat de la població ha estat percentualment inferior al del creixement de la
comarca però per damunt de la mitjana de Catalunya.

Taula 9. Evolució de la població a Vilobí d’Onyar
Vilobí d’Onyar
Població

Selva

Increment
%

Població

Catalunya

Increment
%

Població

Increment
%

2016

3.163

-0,1%

167.694

-0,5%

7.522.596

0,2%

2015

3.166

1,0%

168.555

-1,0%

7.508.106

-0,1%

2014

3.136

0,9%

170.249

-1,7%

7.518.903

-0,5%

2013

3.108

1,8%

173.128

-0,2%

7.553.650

-0,2%

2012

3.053

0,7%

173.518

0,7%

7.570.908

0,4%

2011

3.031

0,0%

172.280

0,7%

7.539.618

0,4%

2010

3.032

2,6%

171.037

1,0%

7.512.381

0,5%

2009

2.956

3,3%

169.389

2,9%

7.475.420

1,5%

2008

2.862

3,8%

164.646

4,4%

7.364.078

2,1%

2007

2.756

1,4%

157.674

4,1%

7.210.508

1,1%

2006

2.718

2,0%

151.477

4,9%

7.134.697

2,0%

2005

2.664

6,4%

144.420

5,6%

6.995.206

2,7%

2004

2.504

3,0%

136.738

3,8%

6.813.319

1,6%

2003

2.430

4,4%

131.730

5,0%

6.704.146

3,0%

2002

2.328

4,0%

125.515

4,7%

6.506.440

2,3%

2001

2.239

0,7%

119.906

3,7%

6.361.365

1,6%

2000

2.223

1,9%

115.648

3,0%

6.261.999

0,9%

1999

2.182

1,3%

112.274

3,2%

6.208.817

1,0%

1998

2.153

Evolució mitjana

108.816
2,1%

6.147.610
2,3%

1,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades IDESCAT

La població del municipi per grups d’edat i sexe ens mostra un cert peritatge total entre homes i
dones si bé hi ha diferències entre sexes depenen del grup d’edat. El municipi segueix la tendència
que es produeix al conjunt de la comarca i de Catalunya. Per una banda, trobem un major nombre
d’homes entre els 15 i 64 anys, edat laboral, atribuïble a la immigració masculina arribada al
municipi per treballar. I, per l’altre banda, podem observar que el nombre de dones és
significativament superior en els grups d’edat superiors als 65 anys.
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Taula 10. Població del municipi per grups d’edats i sexe a Vilobí d’Onyar (any 2016)
Homes

Dones

Població

%

0 a 14 anys

300

297

597

18,87

15 a 64 anys

1083

948

2031

64,21

65 a 84 anys

252

283

535

16,91

TOTAL

1635

1528

3163

100

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT

Aquestes dades inicials de caire general es poden completar a través d’indicadors respecte
l’estructura de la població. Concretament amb els índex següents:
Índex d’Infància: Nombre d’infants de 0 a 14 anys cada 100 habitants
Índex de Joventut: Nombre de joves de 15 a 29 anys per cada 100 habitants
Índex de Dependència : Nombre de nens (0-14 anys) per cada 100 adults en edat de treballar
(15- 64 anys)
Índex de Vellesa:Nombre de majors (més de 65 anys) per cada 100 habitants
Índex de Sobreenvelliment: Percentatge de població de més de 85 anys sobre la població de
més de 65 anys
Índex d’Envelliment: Percentatge de població de més de 65 anys sobre la població de 0 a 14
anys
Taula 11. Indicadors de l’estructura de la població
Vilobí d’Onyar (%)

Província Girona (%)

Catalunya (%)

2007

2012

2016

2007

2012

2016

2007

2012

2016

14.9

18.1

18

15.2

16.4

16.5

14.5

15.6

15.7

19

14.8

14

19.6

16.6

15.5

19.1

16.1

15

Índex de dependència infantil

29.9

35.4

35.1

30.7

32.1

32.5

29.1

30.5

30.8

Índex de Vellesa

14.4

13.5

13.9

13.8

13.6

14.4

14.4

14.5

15.4

Índex de Sobreenvelliment

11.6

18.4

21.3

14.4

17.7

19.4

14

17.2

19

Índex d'Envelliment

96.4

74.5

77.6

91.2

83.3

87.4

99.2

92.8

98.2

Índex d'Infància
Índex de Joventut

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT

L’anàlisi dels diferents índex ens mostren que els últims 10 anys ha augmentat l’índex d’infància,
seguint la dinàmica de la província i de Catalunya, tot i que a Vilobí d’Onyar l’augment és més
significatiu. Al mateix temps també ha disminuït l’índex de vellesa del municipi, al contrari del
conjunt de la província i de Catalunya on ha continuat creixent. L’índex de joventut del municipi és
inferior al de la resta de la província i de Catalunya. Aquest fet es pot atribuir al jovent del poble que
busca oportunitats en altres indrets, especialment Girona, però també a la marxa d’immigrants que
durant els anys de crisi econòmica no els permeté establir-se al municipi de forma definitiva.
Finalment, esmentar que tot i que el nivell d’envelliment de la població és alt aquest és força inferior
al del conjunt de Catalunya i de la província.
El creixement vegetatiu del municipi presenta valors globals positius per al període 1985-2016 atès
que els naixements i les defuncions s’han anat compensant.
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Figura 19. Evolució del creixement natural de la població.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT

Respecte el saldo migratori, consultades dades de l’Idescat, el municipi de Vilobí d’Onyar no ha
seguit la tendència dels municipis veïns atès que les emigracions han estat més rellevants que les
immigracions. L’origen de la població immigrada és principalment de la província i de Catalunya, i,
en menor mesura, de població estrangera.

Economia i activitats
L’activitat econòmica principal de Vilobí d’Onyar és el sector serveis el qual ha mantingut el seu pes
al llarg dels anys. El sector industrial, molt rellevant en altres municipis, és el segon però a certa
distància dels serveis i, finalment, l’agricultura és el tercer sector econòmic.
El sector serveis s’ha vist beneficiat per la presència de l’aeroport i tot un seguit de negocis
relacionats amb la instal·lació que han complementat el serveis típics d’altres municipis (bars,
restaurants, oficines,...). Un altre valor afegit és la presència dins el terme municipal del Centre
Integral de Mercaderies de la Selva (CIM la Selva). Es tracta d’un centre logístic que aprofita
l’estratègica posició del municipi. També relacionat amb els serveis hi podem incloure el Polígon
Industrial de l’Empalme que és més de serveis i comercial que industrial en sí. De fet, l’activitat
industrial del municipi la trobem força dispersa pel terme municipal, nucli inclòs, i destaquen certes
indústries d’activitat càrnia i de tractament de residus.
L’agricultura i la ramaderia tot i ser el tercer sector juga un paper molt important en el conjunt del
terme municipal i no pel nombre de llocs de treball que generen. Per una banda modelen el
paisatge i treballen bona part dels camps de conreu i, per l’altre banda, és una activitat que deixa
una elevada petjada en el territori (nitrats, olors, soroll,...). En el cas de Vilobí trobem un elevat
nombre de granges i algunes d’elles poden ser considerades grans o molt grans pel nombre de
caps de bestiar que gestionen. És per aquesta raó que en la propera fase del planejament i
d’avaluació ambiental fora bo un apartat específic d’estudi i reglamentació d’aquestes atès l’elevat
grau de vulnerabilitat per nitrats del municipi.
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En temes d’activitats hi ha prevista, i fins i tot aprovat un pla especial urbanístic, d’ampliació dins el
sòl de Vilobí, del complex PGA Caldes de Malavella. El POUM haurà de valorar la idoneïtat
d’aquesta activitat dins el municipi i vetllar perquè la seva implantació no generi un impacte
ambiental i visual rellevant si s’executa.

Habitatge
El municipi de Vilobí d’Onyar ha seguit la dinàmica de la resta de Catalunya i en el període 19912011 el nombre d’habitatges va créixer casi un 50%. Aquest fet no és puntual del municipi sinó que
seguí la dinàmica del país durant els anys d’expansió econòmica que desencadenaren la
bombolla immobiliària i la posterior crisi econòmica. Tot i això, el percentatge de creixement viscut
a Vilobí es considerable, però inferior al d’altres municipis veïns similars, passant de 850 a 1.352 a
l’any 2011.
Taula 12. Tipus i evolució del habitatge
1991

2011

Habitatges principals

587

1.155

Habitatges secundaris

187

89

Habitatges buits

76

71

850

1.315

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT

És remarcable que del conjunt d’habitatges construïts un elevat nombre són per a primera
residència o d’ús principal. Un percentatge que millora les dades del 1991 on amb menys
habitatges hi havia més de secundaris i de buits que al total del 2011. De fet a la dècada dels 80 i
90 hi va haver un augment de les segones residències que s’invertí a partir de l’any 2000 i
actualment un 90% dels habitatges són d’ús principal.
Respecte a la tipologia d’habitatges a Vilobí hi predominen els habitatges tipus unifamiliar ja siguin
entre mitgeres, aparellades, en filera o aïllades. Durant els anys de la bombolla immobiliària es feren
varies promocions d’habitatges plurifamiliars al nucli de Vilobí d’Onyar i al de Sant Dalmai, molt
residuals al municipi fins aleshores.
D’acord amb les dades publicades a l’IDESCAT, la majoria dels habitatges són de propietat privada
(75%). Respecte a les dimensions, a Vilobí d’Onyar no hi ha habitatges de superfície inferior a 60 m²,
i la majoria oscil·len entre 65 i 90 m². El tipus de llar majoritari és el d’un sol nucli familiar, tot i que els
últims anys ha guanyat pes altres tipologies de llar com la de les parelles sense fills o de pares o
mares amb fills i sense parella.

4.3.2. Infraestructures de mobilitat
L’estratègica localització de la Comarca de la Selva i especialment del municipi de Vilobí d’Onyar,
en el corredor Mediterrani i una orografia planera, facilita la presència d’infraestructures de gran
rellevància per a la connexió amb França, Catalunya i la resta de la Península Ibèrica.
Xarxa Viària
Les vies de comunicació més rellevants del terme per nombre de vehicles i per les seves
característiques són l’AP7, la C-25, així com l’A2, que tot i no transcorre pel municipi és una de les
principals vies d’accés a Girona i a l’Aeroport.
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L’autopista AP7, de peatge en tot el seu recorregut per la Selva, és la més rellevant que transcorre
pel municipi pel seu extrem sud est del terme. Actualment disposa de 3 carrils per sentit en el tram
que passa per Vilobí, i adjunt a l’Aeroport però dins el terme d’Aiguaviva, hi ha l’accés núm. 8 a
aquesta. La segona en importància seria la C25 la qual des del gener del 2013 disposa de 2 carrils
per sentit. Aquesta creua tot el terme municipal per la meitat sud i d’oest a est fins a connectar amb
la N-156 per una banda i l’A2, al terme de Caldes de Malavella, per l’altre. Una altre via rellevant per
la seva funció d’enllaç és la N-156 amb una longitud total inferior a 2 km, i únicament uns 300 m
dins de Vilobí, uneix l’A2 i la sortida de l’aeroport de la C-25 amb el mateix aeroport i amb l’accés 8
de l’autopista AP7.
De la xarxa comarcal hi trobem la GI-533 que enllaça Santa Coloma de Farners amb Girona tot
creuant el municipi per davant de Cant Terrer i Can Bells, per l’enllaç de l’Empalme i per Sant
Dalmai. És també des d’aquesta via que s’accedeix al nucli de Vilobí. Trobem fins a 4 carreteres de
la xarxa bàsica local. La Gi-534 que enllaça el nucli de Vilobí amb Salitja fins a enllaçar amb la Gi534 ja en terme d’Aiguaviva. La GIV-5341 que connecta el nucli de Vilobí amb l’A2, la GIV-5343 que
des de l’anterior dona accés al veïnat de l’aeroport i a aquest, i, la GIV-5331 que des de la rotonda
del CIM la Selva i l’Aeroport enllaça amb el nucli d’Aiguaviva i la GI-533.

Taula 13: IMD carreteres de Vilobí d’Onyar i tipologia
Carretera

IMD (nº vehicles) % vehicles pesats Tipologia de ctra.

Titular

AP7

39.166

19,8%

Xarxa bàsica

Estatal

C-25

8.822

18.93%

Xarxa bàsica

Generalitat de Catalunya

N-156

16.888

14.4%

Xarxa bàsica

Estatal

GI-533

4.446

5,18%

Xarxa comarcal

Generalitat de Catalunya

GI-534

1.235

18,58%

Xarxa local

Generalitat de Catalunya

GIV-5341

5.748

-

Xarxa local

Diputació de Girona

GIV-5343

5343

-

Xarxa local

Diputació de Girona

GIV-5331

2.935

6,30%

Xarxa local

Diputació de Girona

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat any 2011
I de la Diputació de Girona període 2008 -2011

Dins el terme municipal hi trobem tota una xarxa de camins, 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. Entre aquests destaquen la següent relació de camins
asfaltats i que al mateix temps tenen una funció vertebradora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camí de Sant Dalmai a Brunyola
Camí de Sant Dalmai a Salitja
Camí de les Monges per la Serreda
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
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Figura 20. Mapa xarxa viària de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del ICGC

L’oferta de zones d’aparcament de titularitat pública es considera insuficient per al nucli de Vilobí i
regular al conjunt dels nuclis de població. L’ajuntament ha resolt la situació mitjançant convenis de
sessió de parcel·les no edificades com a aparcament. El POUM haurà de preveure resoldre aquesta
problemàtica ja sigui per la reserva apropiada de sòl per aquest fi com la d’evitar generar mobilitat
obligada amb la implantació de nous equipaments. Per altre part, a tot el sector de l’aeroport
existeixen pàrquings de pagament i serveis derivats per tal de resoldre la problemàtica de mobilitat
obligada que genera la infraestructura.

Transport públic
El municipi de Vilobí d’Onyar està integrat Consorci de Transport Públic de Girona (ATM Girona) i
concretament està adscrit a la zona 6, amb altres municipis de la plana selvatana, de les 8
existents. En general podem dir que el municipi de Vilobí disposa d’una bona oferta de transport
públic per carretera que dona servei als nuclis de població. La presència de l’aeroport, que tot i que
en molts casos els busos no enllacin amb els nuclis urbans del terme, multiplica les connexions amb
la resta del territori. Les principals connexions existents del municipi són:
RUTES DE PAS PER VILOBÍ I NUCLIS:
• Línea de Girona a Santa Coloma de Farners. Operada per l’empresa TEISA SA, la ruta
ofereix fins a 10 connexions diàries en ambdós sentits amb parada a Vilobí. Té la casuística
que depenen de l’horari creua Vilobí passant per Salitja o per Sant Dalmai, donant cobertura
als dos altres nuclis del municipi. Aquesta línea també ofereix 2 serveis diaris en dissabtes i
festius. Així mateix, ofereix 1 variant 2 vegades al dia i per sentit, durant els mesos d’hivern
connectant Santa Coloma i Vilobí amb l’aeroport, el CiM la Selva, Riudellots de la Selva i el
seu polígon industrial però sense passar ni per Salitja ni per Sant Dalmai.
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• Línea Brunyola escola Josep Madrenys. Ruta de l’empresa TEISA SA que uneix Brunyola
amb Vilobí aprofitant el bus que realitza el transport escolar i s’adapta als seus horaris.
RUTES DES DE L’AEROPORT.
Des de l’aeroport, el municipi de Vilobí disposa de multitud de connexions operades bàsicament
per tres empreses: Sagalès,
• Sagalès: Aquesta empresa ofereix expedicions diàries d'anada i tornada que comuniquen
l'Aeroport de Girona amb la Costa Brava (Caldes de Malavella, Calonge, Empuriabrava,
Figueres, Llagostera, Lloret de Mar, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Roses,
S’Agaró, Sant Antoni de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar i
Vall-llobrega) i viceversa. (per a més informació d’horaris, rutes i expedicions consultar
http://sagalesairportline.com/)
• Teisa SA: A través del seu servei Eix Bus realitza connexió durant els mesos d’estiu amb Lleida
passant i realitzant parades a Vic, Manresa, Cervera, Tàrrega i Lleida. per a més informació
d’horaris, rutes i expedicions consultar http://www.teisa-bus.com/)
• Sarfa: Ofereix expedicions que connecten l’aeroport amb Girona, Salt, Maçanet de la Selva,
Tordera, Blanes, Lloret de Mar, Medinyà, Bàscara, Figueres, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis,
Tossa de Mar, Pineda, Malgrat, Santa Susanna, Calella, Sant Pol de Mar, Arenys de Mar,
Canet de Mar, Sant Vicenç de Montalt, San Andreu de Llavaneres, Mataró, Barcelona i
Aeroport de Barcelona. per a més informació d’horaris, rutes i expedicions consultar
http://www.sarfa.es)

Senderisme i BTT
Dins el terme de Vilobí d’Onyar hi trobem diferents rutes destinades a l’excursionisme o l’oci i a la
bicicleta de muntanya. En trobem tant d’escala local com de escala supramunicipal i en conjunt
ofereixen uns 70 km de rutes pel municipi i entorns immediats:
• 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)

Xarxa Ferroviària
L’any 2013 es va inaugurarà el tram del tren d’alta velocitat (TAV) que transcorre per les comarques
gironines. Aquest creua el terme quasi de forma paral·lela amb el traçat de l’AP7 en el sector sud
est del municipi.
Lligat directament al municipi hi ha previstes dues noves infraestructures ferroviàries. Es tracta de l’Eix
Ferroviari Transversal el qual ha de transcorre pel sud del municipi resseguint en alguns casos la C25,
i que connectarà Girona amb Lleida, i de l’estació intermodal de l’aeroport. Està previst que
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aquesta estació doni servei al mateix temps a la línea de l’Eix Ferroviari i a la línea del TAV generant
així l’estació intermodal de l’Aeroport Girona – Costa Brava. La seva ubicació està prevista, però no
confirmada, en l’encreuament entre la GIV-5343, la GIV-5341 i el traçat del TAV.

Aeroport Girona Costa – Brava
L’aeroport de Girona és un una infraestructura aeroportuària d’àmbit nacional i internacional. Al llarg
del segle XX experimentar diferents ampliacions de les instal·lacions i equipaments associats però
no fou fins a l’arribada de companyies de baix cost que l’aeroport experimentar un creixement
exponencial del nombre de passatgers. De fet, el 2008 arribar al seu màxim històric amb més de 5
milions i mig de passatgers. Els últims anys ha viscut un clar retrocés d’aquests essent el total del
2016 de només 1 milió i mig de passatgers. Ofereix connexions amb 45 ciutats bàsicament
europees però també algunes del nord d’Àfrica. Un dels principals valors afegits que té és la seva
proximitat amb la Costa Brava, amb Barcelona, els Pirineus i França.
Segons el Pla Director de l’Aeroport de Girona, aprovat el 13 de juliol de 2006, està prevista però no
concretada la construcció d’una segona pista paral·lela a l’actual.

4.3.3. Serveis bàsics del municipi
Servei d’aigua: abastament
Actualment Vilobí d’Onyar disposa de tres sectors diferencies de servei d’aigua en funció del nucli
de població. Per una banda hi ha el de Vilobí, que compta amb 3 captacions, dos de les quals
impulsen l’aigua al dipòsit regulador de Can Terrer per a la distribució en gravetat a la urbanització i
al sector de Can Bells. El nucli urbà de Vilobí disposa d’un dipòsit elevat de 375 m’ el qual rep aigua
directament dels pous i del dipòsit de Can Terrer de 250 m’.
Pel que fa als altres 2 nuclis de població, Sant Dalmai i Salitja, cadascun d’ells disposa d’un punt de
captació i el seu propi dipòsit de subministrament per impulsió a la resta del nucli. La capacitat dels
dipòsits és de 60 m’ per a Salitja i de 120 m’ per a Sant Dalmai.
La majoria de canonades de subministrament en baixa són de fibrociment i de PVC. El
manteniment de tota la xarxa el realitza l’empresa privada Prodaisa en virtut de la concessió del
servei de que disposa per part de l’ajuntament.
Segons l’avaluació dels serveis d’abastament d’aigua potable en baixa a la Comarca de la Selva,
realitzat pel Departament de Promoció Econòmica del consell l’any 2011, el número d’abonats l’any
2010 era de 1036 abonats domèstics, amb un volum en alta anual de 218.000 m³/any i un volum
en baixa 114.800 m³/any, però amb un rendiment de la xarxa al voltant del 52,3%. Aquest fet
aconsella una continua revisió de la xarxa per tal d’evitar connexions furtives o fuites i optimitzar-ne el
rendiment d’aquesta.
Finalment, comentar que els nuclis de Salitja i Sant Dalmai han patit episodis d’excés de nitrats i
manca de cabal, sobretot a l’estiu, que s’hauran de tenir en compte alhora de programar nous
creixements en aquests nuclis.

Servei d’aigua: sanejament
Els nuclis urbans del municipi, i part de Can Bells, disposen de xarxa de sanejament la qual és
gestionada directament per l’ajuntament. Es tracta d’una xarxa de sanejament unitària, pel que no
separa aigües pluvials de les residuals, a excepció d’algun carrer de nova urbanització.

57

Document inicial estratègic

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

Les aigües residuals generades al nucli de Vilobí d’Onyar, la Urb Can Terrer, el Ferrer Pagès i part de
Can Bells es tracten a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del municipi. Aquesta està
situada molt a prop del nucli, a l’encreuament del Riu Onyar i la Riera Grevolosa. És una depuradora
de tipus reactor biològic i està gestionada per delegació a l’empresa CADAGUA S.A.
Els nuclis de Salitja i Sant Dalmai no disposen de depuradora específica tot i haver estat inclosos en
el Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2010 – 2015. Per aquest
motiu han estat inclosos dins el grup de petits nuclis de població del PSARU 2016 – 2021.
Actualment les aigües residuals de Salitja s’avoquen a la llera de la Riera Riudevilla i les de Sant
Dalmai es recullen i conflueixen en un pou Imhof abans d’abocar-se a l’Onyar. Haurà de ser una
prioritat del POUM donar resposta a aquesta problemàtica i contemplar reserves de sòl específiques
per aquest fi.

Serveis energètics
A Vilobí d’Onyar, com a la totalitat de municipis, l’energia majoritàriament emprada és l’elèctrica.
Pel municipi hi transcorre una línea de132 kV que transcorre paral·lela a la línea del TAV i un tram de
300 m de la línea de 110 kV Girona – Tordera al límit amb Riudellots de la Selva. 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 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.
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.
Aproximadament un 10% de les làmpades són encara de vapor de mercuri i estan concentrades al
casc antic del nucli de Vilobí. A la resta de nuclis urbans ja s’han substituït per les làmpades de
vapor de sodi o per tecnologia LED.
Els nuclis de Vilobí i Salitja disposen de xarxa de canalització de subministrament domiciliari de gas
propà GLP proporcionat per l’empresa GAS MEDITERRANEA. Els nuclis de St. Dalmai i la Urb. de Can
Terrer per l’empresa per GAS NATURAL. L’abastament el realitzen a través dels dipòsits situats a
cadascun dels nuclis urbans des d‘on es distribueix als habitatges.
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. No
obstant això, a dia d’avui no donen els suficient nivell de cobertura a tot el municipi i Sant Dalmai i
Salitja tenen dèficit de cobertura. A més es té coneixement que entre el Volcà de la Crosa i Estanyol
hi ha un punt negre on no és possible la connexió.

Residus municipals
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar té externalitzat el servei de recollida de residus de paper, cartró,
envasos i vidre a l’empresa NORA i la fracció de resta i orgànica a l’empresa Transports Jou.
Dóna servei als habitants del municipi mitjançant contenidors repartits pels nuclis de població de
recollida de rebuig, orgànica, paper, vidre i envasos. Així mateix, mitjançant la deixalleria municipal,
ubicada al Polígon industrial l’Empalme, permet als habitants del municipi poder gestionar i reciclar
tots aquells residus sense recollida específica.
La generació promig de residus municipals de l’any 2015 és de 1,45 Kg/hab./dia superior a la
mitjana catalana de 1,35 kg/hab./dia. No obstant, tal i com es pot observar a la taula següent els
nivells de recollida selectiva són molt superiors a la mitjana catalana.
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Taula 14. Estadística de recollida selectiva, fracció de resta, residus municipals generats, i generació
de residus per habitant de Vilobí d’Onyar. 2015
Vilobí d’Onyar

Mitjana catalana

Tn

%

%

Recollida selectiva

1016.1

60.71%

38.93

Fracció de resta

657.56

39.29%

61.07

Residus municipals generats

1673.66

100 %

100%

kg/hab./dia

1.45

1.35

kg/hab/any

528.64

493.29

Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de les estadístiques de residus municipals
de l’Agència de Residus de Catalunya.

Figura 21: Evolució del % de recollida de residus generats per tipologia

Font: Estadístiques de residus municipals de l’Agència de Residus de Catalunya.

D’acord amb la gràfica, del 2000 al 2015, s’ha produït una reducció important de la generació de
fracció resta i un increment notable de la recollida selectiva.. Aquest increment no ha estat
continuat i al gràfic es poden observar certes baixades de la recollida selectiva en els anys 2005,
2006, 2007 i 2012.

4.3.4. Usos i cobertes del sòl
Amb la finalitat d’analitzar els usos del sòl s’ha utilitzat la cartografia més recent del Mapa de
Cobertes del Sòl de Catalunya (versió 4 any 2009) a escala 1:5.000 elaborada pel Centre de
Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF). 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%.
Dins el grup d’usos agrícoles, els més dominant dins el terme municipal són els conreus amb més
de 1.400 hac. i un 43% del sòl municipal. Dins els conreus destaquen els herbacis i els de plantes
farratgeres. Els conreus de fruiters no cítrics ocupen unes 218 hac. (6.7%) i bàsicament són conreus
d’avellaners i de pomeres. Els conreus de vivers agrícoles i forestals ocupen poc més de 48 hac.
(1,5%). Respecte el sòl ocupat per granges i elements agrícoles ocupen un 1,20% del sòl municipal.
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Dins el grup de massa forestal, les cobertes majoritàries i més heterogèniament distribuïdes són els
alzinars amb unes 280 hac. (8.5%) i les pinedes amb 263 hac. (8%) les quals també trobem de
forma dispersa entre conreus i en clapes aïllades. En tercer lloc de vegetació forestal i trobem els
matollars, prats i conreus abandonats que ocupen gairebé 220 hac. A certa distància hi trobem les
suredes i les rouredes ocupant menys d’un 4% del sòl municipal hi distribuïdes en diferents punts del
terme però especialment al sector sud. Les plantacions d’arbres, que s’han considerat com a
forestals, ocupen entre els plàtans i pollancres i eucaliptus més de 90 hac. Els plàtans i pollancres els
trobem al llarg de diferents cursos fluvials i en molts casos han substituït la vegetació de ribera. La
vegetació de ribera ocupa unes 40 hac. (1.26%) i la localitzem bàsicament al llarg dels marges del
Riu Onyar, Riera de Riudevila i el Torrent del Bagastrà.

Taula 15. Resum usos del sòl del municipi
Ús del sòl

Categoria

Superfície (hac)

Sòl municipal (%)

Conreus

Agrícola i ramadera

1415.00

43.41

Alzinar

Forestal

279.31

8.57

Pinedes

Forestal

263.10

8.07

Matollars, prats, sòl abandonat

Forestal

219.54

6.73

Fruiters

Agrícola i ramadera

217.92

6.68

Sureda

Forestal

123.45

3.79

Sòl urbà o residencial

Elements antròpic

118.28

3.63

Roureda

Forestal

108.66

3.33

Aeroports i edificacions associades

Elements antròpic

97.05

2.98

Plantacions de plàtans i pollancres

Forestal

63.90

1.96

Infraestructures (carreteres i tren)

Elements antròpic

58.14

1.78

Edificacions i masies aïllades

Elements antròpic

53.41

1.64

Vivers agrícoles i forestals

Agrícola i ramadera

48.78

1.50

Zones verdes infraestructures comunicació

Elements antròpic

43.70

1.34

Boscos de ribera

Forestal

41.12

1.26

Granges i elements agrícoles

Agrícola i ramadera

39.41

1.21

Plantacions d'eucaliptus

Forestal

28.94

0.89

Activitats aïllades

Elements antròpic

23.51

0.72

Sòl industrial

Elements antròpic

10.68

0.33

Lleres i basses agrícoles

Elements hidrològics

5.77

0.18

3.260

100

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Cobertes del Sòl del CREAF versió 4

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. (1,64%).
L’elevat nombre d’infraestructures i equipaments del municipi també es reflecteixen amb la
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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%). És representatiu que el sòl industrial
aïllat sigui superior al sòl industrial urbanitzat (Pol. Ind l’Empalme i CIM la Selva).
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 ja que
bona part de les lleres dels rius i torrents del municipi han estat catalogades com a vegetació de
ribera.

Figura 21. Usos del sòl agrupades de Vilobí d’Onyar

Cobertes del sòl
Alzinar
Sureda
Boscos de ribera
Roureda
Pinedes
Matollars, prats, sòl abandonat
Plantacions d'eucaliptus
Plantacions de plàtans i pollancres
Conreus
Fruiters
Vivers agrícoles i forestals
Granges i elements agrícoles
Sòl industrial
Aeroport Girona - Costa Brava
Edificacions i masies aïllades
Sòl urbà o residencial
Activitats aïllades
Infraestructures (carreteres i tren)
Zones verdes infraestructures comunicació
Lleres i basses agrícoles

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Cobertes del Sòl del CREAF versió 4

4.3.5. 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.
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 diversos els punts del terme municipal on pots gaudir de perspectives àmplies de bona
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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 de 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 C25 o de les carreteres locals podem obtenir excel·lents perspectives del paisatge municipal. Aquest
es veu complementat pels assentaments urbans de caire rural i d’edificis d’alçades moderades.

Figura 22: Fotografia entorns del Volcà de la Crosa

Font: http://www.laselvaturisme.com

El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, aprovat el 2010, va ser elaborat per
l’Observatori del Paisatge segons la Llei 8/2005. És un 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. Els catàlegs han d’orientar
la integració del paisatge en els instruments d’ordenació territorial a diferents escales: plans
territorials parcials, planejament urbanístic, plans directors territorials i els urbanístics.
El Catàleg defineix i divideix el territori gironí en unitats del paisatge segons les seves característiques
i per a cadascuna defineix diferent zones o elements del territori, la tipologia d’objectius o
d’estratègies seran les preferents per a la protecció, gestió i planificació del paisatge.
El terme municipal de Vilobí d’Onyar forma part de Unitat paisatgística de la Plana de la Selva (18) i
de forma residual de la Plana de Girona (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. Entre els objectius de qualitat i preservació paisatgística de la Unitat 18, la més
representativa del terme, trobem:
• 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 coma a
connectors i sistemes de síntesi de l’estructura del territori.
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• Uns assentaments urbans ordenats i que no comprometin els valor del paisatge dels espais
circumdants i amb uns sistemes d’urbanitzacions compactes i integrades en el medi.
• Unes infraestructures lineals 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 coma 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.
Els principals valors de la Unitat 18 per el municipi de Vilobí d’Onyar destaquen:
• Els espais 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.
• 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.
El catàleg fa les següents propostes i criteris dirigits a la protecció i a l’ordenació que afecten al
municipi:
Ordenació:
• Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o
naturals evitant la implantació d’elements no aptes en sòl no urbanitzable i preservar la
qualitat.
• Promoure una configuració compacta i ajustada a la tipologia tradicional dels nuclis amb
fisonomia singular de Llagostera, Sant Andreu Salou i Sant Dalmai i evitar l’aparició de teixits
discontinus que fragmentin el paisatge.
• Evitar el foment de les carreteres-aparador i l’obstacularització de les visuals a banda i
banda de les principals vies
• Evitar al màxim la fragmentació física, visual i social en el paisatge de les infraestructures
corredor interior (AP7, A2 i TAV) i al llarg dels eixos (C25, C63, o C35). Així com reintegrar
paisatgísticament aquestes infraestructures lineals amb barreres, tancaments vegetals o
altres estratègies amb l’objectiu de millorar-ne l’aspecte com la connectivitat social i
ecològica.
• Conservar i restaurar els àmbits amb vegetació de ribera que estiguin degradats.
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• Considerar els valors del paisatge de la plana (pobles singulars, paravents, arbres, espais
agroforestals articulats per masies,...) en el disseny de parcs fotovoltaics, de manera que
es mantingui el mosaic territorial existent.
• Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle,
on la percepció i interacció amb el paisatge é més àmplia i suggerent. Entre aquests hi ha
el de Brunyola i el Volcà de la Crosa, Vilobí.
Protecció:
• Garantir la preservació del Volcà de la Crosa, i altres elements de la Plana, com a
elements singular de la Plana de la Selva.
• Impulsar que els POUM d’aquesta unitat apliquin mesures de protecció als espais d’interès
natural i connector, entre altres, de la capçalera i els plans al·luvials de l’Onyar

4.3.6. Patrimoni històric i arquitectònic
A Vilobí d’Onyar el patrimoni cultural existent és ampli i divers, essent l’arquitectònic i arqueològic un
dels més rellevants juntament amb el paisatge. El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció
General de Patrimoni Cultural, ha identificat una sèrie d’elements arquitectònics singulars, així com
zones d’interès arqueològic, que s’hauran de protegir i preservar. Aquest seguit d’elements hauran
de ser degudament inclosos en el Catàleg de bens a protegir de Vilobí d’Onyar que es redacta
paral·lelament amb el POUM.

Patrimoni Arquitectònic
Taula 16. Patrimoni arquitectònic de Vilobí d’Onyar
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
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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

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
Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Patrimoni Arqueològic
Taula 17. Patrimoni arqueològic de Vilobí d’Onyar
CODI

NOM

ALTRES NOMS

2184 AVELLANERS - LS 79

TIPUS DE REGISTRE
Jaciment arqueològic

2259 CASTELL, EL

Jaciment arqueològic

2260 SERRA DE CÚGOLS I - II

LS 39-40

2261 CAN BOADES

Jaciment arqueològic
Jaciment arqueològic

13618 CAN MAGRE

LS 9 - 10

Jaciment arqueològic

13620 CAN PÈLACH

LS 20 - 46

Jaciment arqueològic

13633 QUATRE CARRETERES

LS - 14

Jaciment arqueològic

14612 CAN SERRA

CENTRE D'AUTOTRANSFORMACIÓ DEL TAV

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)
19965 CENTRE D'AUTOTRANSFORMACIÓ DEL TAV
19979 AUTOPISTA AP7: JONQUERA PER CALÇADA
ENTRE MAÇANET I NOU ENLLAÇ VILADEMULS
19999 CA L'ESTANY
20018 CALDES DE MALAVELLA I COMARCA DE LA
SELVA
20335 TREN TRAMVIA AEROPORT DE GIRONA.
TRAM AEROPORT DE GIRONA-FORNELLS DE
LA SELVA.
21411 CAN VIADER

Jaciment arqueològic

21415 CAMPS DE CAN PALAU

Jaciment arqueològic

Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Finalment, destacar que a Vilobí d’Onyar també hi podem trobar altres elements patrimonials de
caire més social i natural, com paisatges i entorns d’ermites, arbres específics no catalogats,
masses forestals concretes, fonts, tosqueres, etc que hauran de ser valorades la seva protecció en
la següent fase dels treballs.

4.4. Riscos Ambientals
El risc ambiental és la probabilitat de que un fenomen pugui produir un dany sobre la societat.
Aquest té en compte dues variables, la perillositat i la vulnerabilitat. La perillositat és la possibilitat que
un procés produeixi conseqüències negatives i la vulnerabilitat és l’impacta que pot produir el
fenomen sobre la societat.
La Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, 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. I, mitjançant 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 i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, la qual es
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realitzarà en el que es coneix com a Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM). Els plans han
de ser eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i
materials per millorar la resposta davant possibles emergències.
Els diferents plans territorials d’emergència existents estipulen que el municipi de la Vilobí d’Onyar es
veu obligat a redactar un Document amb els riscos per incendi forestals (Infocat), per risc de
inundació (Inunat), per risc en el transport de matèries perilloses (Transcat), per risc d’accident
aeronàutic (Aerocat), per risc sísmic (Sismicat), per risc en establiments amb substàncies radioactives
(Radcat) i per a risc de nevades (Neucat). L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar té la totalitat dels plans
que li són d’obligada o recomanada redacció redactats i homologats. 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:

Taula 18. Relació estat plans d’emergència municipals
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

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, 2017

4.4.1. Risc d’inundació
El Pla Inuncat (Pla Especial d’Emergències per inundacions de Catalunya) identifica el risc
d’inundacions per al conjunt de municipis de Catalunya. Analitza el risc d’inundació per a períodes
concrets, els punts d’ejecció, les zones potencialment inundables i els punts conflictius o d’actuació
prioritària.
El principal riu del terme municipal és el Riu Onyar que transcorre de forma diagonal del nord oest al
sud est. És precisament l’Onyar el principal risc d’inundació que pateix el terme de Vilobí i el Pla
Inuncat autonòmic el classifica per a Vilobí com de Risc Alt d’inundacions en períodes retorn de 50,
100 i 500 anys associades al Riu. 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.
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Figura 23. Imatge risc d’inundació al nucli de Vilobí d’Onyar

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de protecció civil de Catalunya

El POUM en procés de redacció, haurà de contemplar i regular adequadament el planejament
urbanístic amb el risc d’inundació del municipi. En aquest sentit, atès el risc d’inundació detectat a
Vilobí i Can Terrer relacionat amb el Riu Onyar i la Riera Grevolosa, que el nou POUM haurà de
disposar d’un estudi d’inundabilitat al detall de les zones afectades.

4.4.2. Risc d’incendi forestal
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, de
mesures de prevenció d’incendis forestals en els nuclis de població, les urbanitzacions, les
edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en el perímetre de 500 m que els envolta.
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.
La combustibilitat i la inflamabilitat són determinants per tal d’avaluar el risc d’incendi forestal al
municipi. Els models definits pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF,2006),
basats en la inflamabilitat de les espècies i el seu grau de recobriment, ens aproximen al risc de
propagació i d’ignició de la vegetació d’una determinada zona. Per a cada un dels mapes es
proposa una classificació del territori basat en models segons el grau que presenten, essent 0 el
més baix i 10 el més alt, i combinat amb usos del sòl com conreus i sòl improductiu.

Combustibilitat
Vilobí d’Onyar presenta diferents nivells de combustibilitat dins el seu terme municipal coincidint amb
la seva vegetació i recobriment. D’aquest forma podem trobar distribuïts pel terme bona part de la
tipologia de models de combustibilitat proposats, si bé es cert, que els de major risc com els
models 9 i 10 són inexistents dins el terme municipal
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Al voltant dels nuclis urbans i de població en general els trobem envoltats de conreus herbacis, de
regadiu i secà. Únicament a prop de Sant Dalmai hi trobem un model de combustible relativament
alt, model 7, i a l’entorn de la Urb. Can Terrer hi trobem models mitjans com el 4. Podem considerar
tot el sector sud del terme com la zona amb models de combustible més alts (models 4,5,6 i 7).

Figura 25. Mapa de combustibilitat del terme municipal

Combustibilitat
Model 0
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
Model 9
Model 10
Regadiu i vinyes
Conreus herbacis de secà
Conreus llenyosos de secà
Improductiu natural
Improductiu artificial

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del CREAF, versió2.

Descripció dels models de combustibilitat presents a l’àmbit d’estudi:
Model 1: Pastura fina, seca i baixa. Menys d'un terç de recobriment de plantes llenyoses. Alguns
conreus abandonats són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible (matèria seca):
1-2t/ha. El foc es propaga per l'herba i es desplaça a gran velocitat.
Model 2: Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment de plantes llenyoses
(matollar o arbrat). El combustible està format pel material herbaci, la fullaraca i les branques
caigudes de la vegetació llenyosa. S'observa en boscos adevesats i en boscos de pi negre sense
gaire matollar. Quantitat de combustible: 5-10 t/ha. El foc es propaga igual que l'anterior, però,
amb més quantitat de combustible, augmenta la intensitat del foc.
Model 3: Pastura densa, seca i alta (un metre, però pot variar considerablement). Aproximadament
un terç o més del combustible està sec o mort. Els canyars, els canyissars i els camps de carerals
són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible: 4-6 t/ha. Focs més intensos que en els
dos casos anteriors. Velocitat de propagació elevada sota la influència del vent. El foc pot
propagar-se per la part superior de l'herba i saltar.
Model 4: Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres d'altura) amb branques
seques a l'interior. A més del fullatge inflamable, hi ha material llenyós fi i mort. Les masses joves de
coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc en són un bon exemple. Quantitat de
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combustible:25-30 t/ha. Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del matollar,
que forma un estrat gairebé continu, i consumeixen el fullatge i el material llenyós fi i mort, que
contribueix significativament a la intensitat del foc.
Model 5: Matollar dens i verd (menys d'un metre d'altura). El matollar és jove, amb poc material
mort i el fullatge conté poques substàncies volàtils. Generalment, no és alt, però cobreix quasi
totalment el sòl. Els boscos d'alta muntanya en són representatius. Quantitat de combustible: 5-8
t/ha. El foc es propaga pel sòl i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos a causa de la
poca càrrega de combustible.
Model 6: Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i amb plantes més
altes o matollar més madur, però no tan alt com en el model 4. Un ampli ventall de matollars
(estepes, brolles, etc.) i brolles arbrades s'inclouen en aquest model. També s'inclouen restes de
tales de planifolis que s'hagin assecat. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. El foc es propaga pel
matollar, on el fullatge és inflamable, amb velocitats de vent moderades. Si hi ha poc vent el foc
pot baixar a ran de terra.
Model 7: Matollar d'espècies més inflamables que en el model 6, de mig metre a dos metres
d'alçada. Si el matollar està sota coníferes, les acícules retingudes pel matollar augmenten la
inflamabilitat del conjunt. Els matollars densos d'espècies molt inflamables com la gatosa i altres,
amb arbres o sense en són un bon exemple. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. El foc es
propaga pel matollar i la fullaraca amb la mateixa facilitat. El matollar, més inflamable que en el
model 6, propaga el foc encara que tingui continguts d'humitat més alts a causa de la
inflamabilitat més alta del fullatge viu i altres materials vius
Model 8: Bosc dens de coníferes d'acícula curta o de planifolis de fulla petita. Fullaraca molt
compacta amb algun branquilló i poc matollar o vegetació herbàcia al sotabosc. Les fagedes i
alguns boscos de pi roig en són representatius. Quantitat de combustible: 10-12 t/ha. Focs
superficials i amb alçada de flama baixa. Propagació del foc per la fullaraca molt compacta.

Inflamabilitat
Els models d’inflamabilitat es basen en el grau d’inflamabilitat de les espècies presents i en el seu
percentatge de recobriment. L’assignació dels models es fa atenent els següents criteris:
Model 0: FCC del 0 a 9 % d'espècies molt inflamables
Model 1: FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables
Model 2: FCC del 20 a 29 % d'espècies molt inflamables
Model 3: FCC del 30 a 39 % d'espècies molt inflamables
Model 4: FCC del 40 a 49 % d'espècies molt inflamables
Model 5: FCC del 50 a 59 % d'espècies molt inflamables
Model 6: FCC del 60 a 69 % d'espècies molt inflamables
Model 7: FCC del 70 a 79 % d'espècies molt inflamables
Model 8: FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables
Model 9: FCC del 90 a 99 % d'espècies molt inflamables
Model 10: FCC superior al 100 % d'espècies molt inflamables
El model d’inflamabilitat del municipi presenta de forma dominant paràmetre relativament baixos
amb uns models que fluctuen bàsicament entre els models 0 i 4 que es combinen amb extenses
zones de regadius i vinyes i conreus herbacis. Tot i això, també hi trobem de forma més localitzada
models del 5 al 10. Aquest segon grup els trobem dispersos pel terme i especialment pel sector oest
amb Brunyola i a la Serra de Còguls on localitzem les àrees més extenses dels models 8,9 i 10.
Respecte els nucli urbans tots presenten una inflamabilitat baixa en el seu entorn immediat a
excepció del nord del nucli de Sant Dalmai, a zones properes a Can Terrer i entre Cal Ferrer Pagès i
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l’aeroport on hi trobem zones amb model de combustibilitat 10. També s’ha de ressaltar que segons
la cartografia consultada tot el sector de pistes de l’aeroport té un model de combustibilitat de 7.

Figura 26: Mapa de inflamabilitat del terme municipal

Inflamabilitat
Model 0
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
Model 9
Model 10
Regadius i vinyes
Conreus herbacis de secà
Conreus llenyosos (Model 20)
Improductiu natural
Improductiu artificial

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del CREAF, versió2.

El nou POUM de Vilobí d’Onyar haurà de prendre les mesures necessàries (franges de prevenció de
25 m, substitució d’espècies d’alta inflamabilitat,...) per tal de reduir el risc d’incendi forestal en els
nous desenvolupaments urbanístics i sobretot si es realitzen al sector nord de Sant Dalmai.
Finalment, comentar que la presència d’un elevat nombre d’infraestructures lineals (tan carreteres,
com línees elèctriques, com la línea del TAV i la forta presència humana al conjunt del terme
municipal afavoreixen un augment del risc d’incendi per accident, negligència o
intencionadament.

4.4.3. Risc sísmic
Catalunya es troba emplaçada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i
d’Àfrica. La convergència entre ambdues plaques i els terratrèmols resultants es produeixen amb
poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada. Vilobí d’Onyar es situa a prop d’alguns dels
epicentres que han generat terratrèmols de major rellevància a Catalunya els últims segles. Uns dels
més rellevants foren els terratrèmols d’Amer i la Garrotxa del 1427 i 1428 que causaran danys
materials molt importants i pèrdues humanes, amb intensitats que arribaren a ser de VIII sobre X.
El plànol de zones sísmiques per a un sòl mitjà de Catalunya (ICGC, 1997) considera i divideix el de
Catalunya en zones segons la seva intensitat sísmica (SMK). La magnitud sísmica (escala de Richter)
mesura la grandària de la font del terratrèmol per conèixer els efectes que produiria un sisme de
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magnitud determinada, establint una correspondència entre la magnitud i la intensitat. La
correspondència és la següent:
Taula 19. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un terratrèmol
Magnitud

Intensitat MSK

Descripció

3-4

IV

Oscil·lació d’objectes penjants

4 – 4.5

V

Desplaçament d’objectes lleugers

4.5 – 5

VI

Danys lleugers

5 – 5.5

VII

Danys moderats

5.5 - 6

VIII

Danys greus

6-7

IX

Danys greus generalitzats

Font: Institut Geològic de Catalunya (ICGC)

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).

4.4.4. Risc geològic i d’erosió
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 pendents inferiors al 20%,
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.

4.4.5. Risc de 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 degut al 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.
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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. És per aquest motiu que el
POUM hauria d’identificar i regular, a més de les granges, totes aquelles instal·lacions del terme
municipal que per la naturalesa de la seva activitat poden accentuar el risc de contaminació.

4.4.6. Risc de contaminació atmosfèrica i odorífera
En la descripció atmosfèrica del capítol 4.1.5, atmosfera, la qualitat de l’aire a la zona 8 de
Catalunya, comarques gironines, la qualitat de l’aire és bona. L’anàlisi dels nivells dels diferents
contaminants s’estima que són inferiors als valors límit (a excepció del O3), d’acord amb l’inventari
d’emissions i les condicions de dispersió de la zona.
Al municipi de Vilobí d’Onyar, dintre de la ZQA corresponent, no hi ha constància de cap activitat
industrial inclosa al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) ni al
Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants (PRTR-CAT). Així mateix, tot i la presència de la
carretera C-25, de l’AP7 i de l’aeroport no es té constància que la seva influència en l’atmosfera
tingui una influencia significativa sobre la qualitat de l’aire.
Pel que fa a l’establiment de nous focus contaminants, al terme municipal de Vilobí d’Onyar es
defineix com a apte per a nous focus emissors. De fet, els nivells mitjans d’emissions difuses
provenen de les activitats domèstiques i del trànsit urbà. En aquest sentit, l’elevada presència de
granges pot causar episodis puntuals de males olors.

4.4.7. 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 tenia concedit un permís per tal de
tractar elements amb un cert risc radiològic. És per aquest motiu que el municipi estava obligat a
redactar el Pla Radcat i analitzar la possible afectació del risc que suposava 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.

4.4.8. Risc en el transport de matèries 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.
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5. DIAGNOSI DEL MEDI RECEPTOR, SENSIBILITAT AMBIENTAL i OBJECTIUS AMBIENTALS
5.1. Introducció
La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten un
major nivell d’acolliment dels nous usos previstos. La zonificació de la sensibilitat ambiental es
realitza a partir de l’associació dels nivells de sensibilitat o acollida prèviament analitzats per als
diferents aspectes del medi realitzats a la diagnosi ambiental del municipi (apartat 4).
La definició i la proposta de categories de sensibilitat utilitzades inicialment en el present DIE, i
definides en diferents documents de referència dels Serveis Territorials de Girona, són els següents:
Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que
desaconsellen totalment la seva transformació o directament queden excloses del
procés urbanitzador per determinacions legals o de risc.
Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa
respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de
transformació o, en cas de que això no fos possible, prendre les mesures preventives,
correctores o compensatòries significatives.
Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir
estrictament la seva transformació, fan recomanable l’adopció de determinades
mesures preventives o correctores.
Sensibilitat baixa: Són espais on no s’aprecien elements especialment significatius que
poguessin fer no recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les zones
no incloses en cap de les categories anteriors.

5.2. Sensibilitat ambiental de Vilobí d’Onyar
La zonificació de la sensibilitat ambiental, basada en l’apartat anterior, quedarà reflectida en el
mapa de sensibilitat ambiental del terme municipal de Vilobí d’Onyar (veure mapa 7), el qual
també serà d’aplicació per a les zones urbanes existents, per les noves àrees de creixement
definides pel nou POUM en procés de redacció i per a l’ordenació del sòl no urbanitzable del terme
municipal.
En les zones de sensibilitat molt alta s’han inclòs els límits del PEIN i del Geòtop protegit del Volcà
de la Crosa, els hàbitats d’interès comunitari prioritaris (petits sector de vernedes), les pendents
superiors al 20 % i un corredor de 50 m a banda i banda del Riu Onyar per tal de protegir la seva
funció connectora.
Les zones amb sensibilitat alta inclouen els hàbitats d’interès comunitari no prioritaris, el sòl de
protecció especial i de protecció territorial del PTPCG (més restrictiu que el PDUSUG) i una zona de
100 m de transició entre els espais naturals protegits del Volcà de la Crosa (PEIN i Geòtop). La
finalitat d’aquesta franja és la d’assegurar una zona de transició amb els espais amb protecció
especial per tal d’evitar desenvolupaments urbanístics limitant directament amb les zones
protegides. Aquesta selecció d’elements afavoreix que aproximadament ¾ parts del terme
municipal sigui considerat de sensibilitat molt alta.
En els sectors amb una sensibilitat moderada s’han considerat els sòls amb catalogació de sòl
preventiu al PTPCG, les masies i granges, plantacions d’arbres i vivers, fruiters, conreus i hortes i
aquelles masses forestals no incloses en sensibilitats més restrictives. La sensibilitat moderada té
relativament poca presència dins el terme degut a que part dels elements escollits ja estan afectats
per altres motius amb una sensibilitat superior.
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Finalment, en la sensibilitat baixa s’hi ha incorporat la resta de sòls del municipi no inclosos en les
sensibilitats anteriors. Així per exemple s’hi ha incorporat els sòls improductius, de conreus
abandonats i matollar, roquissars, vies de comunicació i el sòl urbà i industrial, i, tot l’àmbit de
l’aeroport. Tal i com es pot veure al mapa següent les zones amb sensibilitat baixa es centren
bàsicament a les zones urbanes i industrials o aeroportuàries atès que moltes de les vies de
comunicació ja estan incloses en altres categories de sensibilitat.

Figura 27. Mapa de sensibilitat ambienta

l
Font: Elaboració pròpia a partir de la caracterització ambiental del municipi

5.3. Objectius i condicionants socioambientals específics a adoptar al POUM
Els objectius ambientals del POUM de Vilobí d’Onyar, tal i com s’ha descrit en l’apartat 3.2, seguiran
els requeriments ambientals fixats per la legislació europea, estatal, catalana i local. Així mateix,
s’han tingut en consideració els objectius i criteris que el POUM aquí analitzat persegueix.
Esmentar que per a la seva definició i concreció s’ha seguit els criteris i objectius establerts a la guia
metodològica d’Avaluació Ambiental en el Planejament Urbanístic (2006) elaborada i editada pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Els objectius ambientals específics del POUM de la Vilobí d’Onyar ordenats jeràrquicament per ordre
d’importància són:
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Taula 20. Objectius ambientals del DIE ordenats jeràrquicament
OBJECTIUS

Prioritat

1. Model d’ocupació i ordenació del sòl
1.1

Evitar els buits urbans i afavorir la compacitat amb la trama urbana i infraestructures existents

Alta

1.2

Evitar l’ocupació innecessària de sòl i promoure un creixement racional dels nous sòls urbanitzables
respecte el sòl urbà preexistent

Alta

1.3

Preservar l’estructura i valors preexistents tant en espais urbans com no urbans

Alta

1.4

No classificar nous sòls urbans o urbanitzables aïllats dels teixits urbans preexistents i centrar l’expansió
urbans sobre espais adequats d’interès natural baix

Alta

1.5

Garantir una ordenació urbanística eficient respecte a la funcionalitat, al consum de recursos i la
capacitat d’acollida del territori

Alta

1.6

Regulació acurada dels usos i de l’edificació en el sòl no urbanitzable tant per a ús residencial com per
Mitjana
a activitats econòmiques varies

1.7

Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans

Mitjana

1.8

Ordenar el sòl no urbanitzable d’acord amb les determinacions dels Plans de rang superior

Mitjana

1.9

Planificar els usos del sòl tenint en consideració els riscos ambientals als que està exposat el municipi

Alta

2. Preservar i potenciar el patrimoni i el paisatge com un valor social, ambiental i un actiu econòmic del municipi
2.1

Aplicar els objectius paisatgístics i de qualitat que el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines
estableix per al municipi de Vilobí d’Onyar

2.2

Conservar i protegir el mosaic agroforestal que caracteritza el paisatge del municipi posant especial
Mitjana
èmfasi a les illes forestals entre conreus

2.3

Protegir els elements patrimonials d’interès com camins, ermites, fonts, boscos específics,... així com tots
aquells elements considerats béns d’interès social i cultural del municipi. Especialment les ermites i
entorns de Santa Margarida, de Sant Llop i de la Mare de Déu de les Cent Fonts.

2.4

Ubicar els creixements urbans i/o limitar-ne les tipologies urbanístiques per minimitzar l’impacta visual i el
Mitjana
contrast urbà vs no urbà.

2.5

Evitar la fragmentació física, visual i social del paisatge de les infraestructures lineals al corredor AP7, A2,
Mitjana
C-25 i del TAV amb la implantació de noves edificacions i/o activitats.

2.6

Limitar la implantació d’edificacions i activitats en sòl no urbanitzable amb paràmetres adequats i
regular curosament la tipologia i ús de les existents. Sobretot d’aquelles que suposin un consum de sòl,
l’alteració del medi existent o del subsòl.

2.7

Considerar la fragilitat paisatgística global com a factor limitant per admetre actuacions amb impacte
Mitjana
visual significatiu a qualsevol tipologia de sòl.

Alta

Alta

Alta

3. Protegir i afavorir la biodiversitat, els elements naturals d’interès i la connectivitat ecològica del territori
3.1

Adaptar el planejament a les normatives específiques de protecció del medi

Alta

3.2

Garantir la connectivitat dels espais d’interès natural i preservar i afavorir els corredors existents millorant la
permeabilitat ecològica del territori. Especialment el connector fluvial de l’Onyar, de la seva capçalera i
la connexió amb l’EIN del Volcà de la Crosa.

Alta

3.3

Evitar la fragmentació del medi, millorar i controlar les barreres físiques existents i les de nova creació.

3.4

Evitar i/o condicionar la implantació de noves activitats o edificacions en sòl no urbanitzable que
necessitin d’un tancament per tal de no fragmentar més el medi.

3.5

Protegir i potenciar els hàbitats d’interès (prioritaris o no), especialment la vegetació de ribera, i evitar la
Mitjana
seva transformació en sòls urbans.

3.6

Garantir un mínim d’espai de transició entre els espais protegits i els espais a ordenar en qualsevol
Mitjana
tipologia de sòl.
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4. Cicle integral de l’aigua
4.1

Protegir el sistema hidrogràfic, hidrogeològic i els recursos hídrics en general atenent la seva rellevància
econòmica, social i paisatgística per Vilobí d’Onyar.

Alta

4.2

Planificar la connexió dels nuclis de Salitja i Sant Dalmai a un sistema de depuració de les aigües
residuals.

Alta

4.3

La demanda de sòl del nou planejament haurà d’estar en equilibri a les capacitats del territori i haurà
d’adequar el sistema d’abastament i de sanejament a les noves demandes.

Alta

4.4

Establir xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals en els nous sectors de creixement i preveure
Mitjana
l’adequació progressiva de la xarxa de sanejament antiga.

4.5

Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, tant en el sòl urbà com en el no
urbanitzable, d’aquelles activitats més agressives amb el medi.

4.6

Fomentar i regular l’estalvi i la reutilització de l’aigua a través del planejament a les noves edificacions i
Mitjana
equipaments (recollida d’aigües pluvials, tipologia d’aixetes,...).

Alta

5. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada de mobilitat i usos del sòl
5.1

Incorporar les directrius que s’estableixen en l’Estudi de la Mobilitat Generada del POUM.

Alta

5.2

Planificar la ubicació dels equipaments i creixements amb la finalitat de reduir la mobilitat obligada dins
els nuclis de població.

Alta

5.3

Catalogar el conjunt de camins rurals, asfaltats o no, que vertebren la comunicació en el terme
Mitjana
municipal i garantir-ne la seva accessibilitat i vialitat.

5.4

Fomentar la mobilitat sostenible, a peu o en bicicleta, als nuclis de població garantir-ne la seguretat de
Mitjana
les persones i, al conjunt del terme, mitjançant rutes específiques de senderisme i BTT.

5.5

Reservar espais a la via pública per a l’aparcament adequat de vehicles i de bicicletes.

Alta

6. Adoptar, prevenir i protegir el planejament urbanístic dels riscos ambientals
6.1

Les noves construccions hauran de complir amb les normes de construcció per risc sísmic.

Alta

6.2

Prevenir el risc d’inundació detectat al Pla Inuncat i realitzar un estudi detall de la Riera Grevolosa i del Riu
l’Onyar, les de més incidència en el sòl urbà del municipi.

Alta

6.3

Evitar l’ocupació de terrenys superiors al 20% de pendent, evitant el moviment de terres, l’erosió i
Mitjana
esllavissades i/o en tal cas preveure mesures correctores.

6.4

Preveure en els nous desenvolupaments urbans la franja de 25 m per a la prevenció d’incendis forestals
Mitjana
o projectar sessions o zones verdes amb aquest fi als límits de la trama urbana.

7. Afavorir el benestar social, la cohesió i la qualitat de vida al municipi
7.1

Garantir i preveure les infraestructures de serveis bàsics (energètics, hídrics, educatius, sanitaris,...)
necessàries per satisfer les necessitats actuals i futures.

Alta

7.2

Fer dels nuclis de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai d’uns espais orgànics i funcionals per a la població
sense modificar els valors culturals i socials preexistents.

Alta

7.3

Facilitar les condicions necessàries per al manteniment i creació d’activitat econòmica al municipi.

7.4

Garantir les condicions adients i l’accés a l’habitatge per fixar la població en general i evitar l’emigració
Mitjana
de la població jove del municipi.

7.5

Resoldre els dèficits d’espais públics i equipaments i preveure’n les reserves de sòl adequades per als
Mitjana
nous creixements.

Mitjana

8. Ambient atmosfèric i incidència en el canvi climàtic del planejament
8.1

Evitar les baixes densitats edificatòries per tal d’optimitzar la despesa energètica, generació de residus,
contaminació atmosfèrica,...).

Alta

8.2

Ordenar la il·luminació exterior del municipi segons normatives de contaminació lluminosa i de consum
energètic.

Alta

8.3

Facilitar, promoure i fomentar des del planejament mesures d’eficiència energètica i de construcció
Mitjana
sostenible a les noves edificacions i a les existents.
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8.4

Preveure en el planejament espais públics adequats i necessaris per a la deposició i reciclatge dels
Mitjana
residus sòlids urbans.

8.5

Afavorir la mobilitat sostenible i reduir el nombre d’emissions a l’atmosfera.

79

Mitjana

Document inicial estratègic

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

6. ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT I AVALUACIÓ AMBIENTAL
6.1. Descripció i avaluació de les alternatives de planejament considerades
A continuació es durà a terme una descripció de les diferents alternatives de planejament
presentades a l’avanç de POUM. Degut a la singularitat del municipi amb 3 nuclis històrics de
població, Salitja, Sant Dalmai i Vilobí d’Onyar, a més de la Urb. Can Terrer i la necessitat de trobar
una solució a les edificacions de Can Bells, que es proposen diferents alternatives per a cada un
d’ells les quals també seran analitzades de forma independent. L’equip redactor del Pla ha
estructurat les alternatives segons creixement nul, creixement màxim, creixement moderat i,
únicament pel sector de Can Bells, s’incorpora una proposta de mínims.
En aquesta fase inicial, l’equip redactor, no ha considerat necessari aportar una proposta detallada
per al sòl no urbanitzable. Per tan, en aquesta DIE únicament s’analitzaran les diferents alternatives
per al sòl urbà i urbanitzable i les principals línees de creixement que es proposen. Així mateix, la
poca concreció de les alternatives, en tant que estem en Avanç de Pla, causa que l’avaluació del
compliment dels objectius ambientals proposats no pugui ser exhausta, limitant-la per tant a una
anàlisi ambiental de cadascuna de les alternatives proposades en relació i proporció dels objectius
prefixats.

6.1.1. Alternatives nucli de Vilobí d’Onyar
Alternativa A0. Creixement nul
Aquesta alternativa proposa mantenir els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, sense proposar nous
creixements.
Alternativa A1. Creixement màxim
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements:
• Creixement d'ús residencial en els buits que resten entre el nucli urbà i el riu Onyar.
• Reserves per a espais lliures i/o equipaments a tota la banda est del nucli de Vilobí, així com
a l'entorn del camp de futbol municipal.
• Creixement d'ús residencial al sud del nucli de Vilobí.
• Reserva per a sòl d'ús industrial a la zona de l'Empalme.
• Creació d'un Parc Fluvial del riu Onyar al seu pas per el nucli de Vilobí.
Alternativa A2. Creixement moderat
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements i transformacions:
• Creixement d'ús residencial en els buits que resten entre el nucli urbà i el riu Onyar,
mantenint una franja d'espais lliures entre aquests creixements i el riu Onyar.
• Reserves per a espais lliures, equipaments i usos mixtes a la banda est del nucli de Vilobí,
vinculats a l'equipament docent existent. La part d'aquest àmbit que no queda afectada
per la petjada acústica de l'aeroport podria admetre l'ús residencial, i es planteja com a
un bon lloc per a localitzar habitatge de protecció oficial.
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• Reconeixement del camp de futbol municipal com a sòl urbà, mantenint un separador
urbà entre els nuclis de Vilobí i Cal Ferrer Pagès, per tal de donar continuïtat al corredor
biològic del riu Onyar.
• Creixement d'ús industrial a la banda nord-oest de l'Empalme.
• Reconeixement de la condició de sòl urbà del nucli de cases situat a la banda sud de la
riera Grevolosa.
• Creació d'un Parc Fluvial del riu Onyar al seu pas per el nucli de Vilobí.
• Transformació de l'ús industrial del SAU VII a residencial.
• Transformació de l'ús d'equipament docent del Passeig de Lluís Companys.

Figura 30: Mapa alternatives nucli de Vilobí d’Onyar
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Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del POUM

Avaluació
El conjunt d’alternatives proposades pel nucli de Vilobí afavoreixen la preservació del connector
fluvial de l’Onyar destacat com a tal tant als plans de rang superior com en els estudis de
connectivitat ecològica consultats.
L’alternativa 0 és la més conservadora de les tres proposades i dona ple compliment tant als
requeriments del PDUSUG com del PTPCG. Tot i això, el fet de no proposar nous creixements i que els
previstos siguin majoritàriament industrials impossibilita dona resposta a les necessitats de sòl
residencial actuals.
L’alternativa de creixement màxim o A1 incompleix l’estratègia de creixement moderat fixada pel
PTPCG i ocupa sòls de protecció especial del mateix Pla. També incompleix parcialment la
proposta del PDUSUG el qual no permet el creixement per la banda sud del nucli proposada. En tot
cas, aquesta alternativa proposa un creixement desproporcionat que gairebé duplicaria el sòl urbà

83

Document inicial estratègic

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

existent, incomplint d’aquesta forma objectius ambientals com els de creixement racional, el de
preservar l’estructura preexistent o la de garantir la capacitat d’acollida del territori.
L’alternativa 2, de creixement moderat, presenta uns creixements més assequibles i acords amb les
necessitats del nucli. És una alternativa que dona compliment als requeriments del PDUSUG però no
al PTPCG ateses les contradiccions de classificació del sòl entre plans a tot els sector comprès entre
el nucli actual, el Riu Onyar i la GI-533. A diferència de l’alternativa 1, aquesta si que compleix amb
l’objectiu ambiental fixat d’evitar l’ocupació innecessària de sòl i promoure un creixement racional
dels nous sòls respecte el sòl urbà preexistent. Així doncs, l’alternativa 2 s’ha de considerar com la
millor alternativa de les 3 presentades.

6.1.2. Alternatives nucli de Sant Dalmai
Alternativa A0. Creixement nul.
Aquesta alternativa proposa mantenir els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de
Planejament, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, sense proposar nous
creixements.
Alternativa A1. Creixement màxim
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements:
• Creixement de sòl residencial entre la carretera GI-533 i el C/ de l'Església (al nord del nucli
de Sant Dalmai). En aquest creixement s'hi inclou una franja situada a la cantonada entre
l'Avda. de Sant Dalmai i el C/ de l'Església, que segons el planejament vigent és zona
verda però que no està vinculada a cap àmbit de gestió urbanística.
• Creixement de sòl residencial entre la Plaça dels Països Catalans i el pavelló de Sant
Dalmai.
• Petit creixement de sòl residencial al final del C/ Sant Jordi, al sud del PAU "Enllaç sud".
• Creixement d'ús industrial al nord del sòl industrial de la Fàbrica Sant Dalmai, SA.
Alternativa A2. Creixement moderat
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements i transformacions:
• Creixement sostingut de sòl residencial entre la carretera GI-533 i el C/ de l'Església (al nord
del nucli de Sant Dalmai). En aquest creixement s'hi inclou una franja situada a la
cantonada entre l'Avda. de Sant Dalmai i el C/ de l'Església, que segons el planejament
vigent és zona verda però que no està vinculada a cap àmbit de gestió urbanística.
• Creixement de sòl residencial antre la Plaça dels Països Catalans i el pavelló de Sant
Dalmai.
• Petit creixement de sòl residencial al final del C/ Sant Jordi, al sud del PAU "Enllaç sud".
• Descalcificació del SAU I.
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Figura 28: Mapa alternatives Sant Dalmai

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del POUM

Avaluació
El conjunt d’alternatives proposades per Sant Dalmai donen compliment al PDUSUG però es
contradiuen amb el PTPCG ja que aquest no contempla cap nou creixement, ni permet
desenvolupar els sòls previstos a les NNSS. Aquest fet causa que qualsevol nou creixement proposat
s’implanti en sòl considerat de protecció especial pel PTPCG. Atesa la situació, es donarà prioritat al
compliment del requeriments establerts pel Pla director al ser un pla de més detall i pròxim al
territori.
La proposta conservadora de l’alternativa 0 no aporta els mecanismes suficients per tal de resoldre
les problemàtiques actuals detectades per aquest nucli. Així mateix, no afavoreix el compliment
d’evitar buits urbans ni el d’afavorir la compacitat urbana.
Respecte a l’alternativa 1, tot i donar resposta a totes les necessitats del nucli proposa uns
creixements excessius respecte a la superfície actual de Sant Dalmai. També classifica una peça

85

Document inicial estratègic

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

de sòl entre el nucli i l’empresa Sant Dalmai S.A. com a industrial de nova creació. Aquest fet causa
que no es compleixin objectius ambientals bàsics com els d’un creixement racional i el de preservar
l’estructura i valors preexistents dels sòls urbans al introduir tipologies de sòl poc adequades.
L’alternativa 2, proposada com un terme mig entre l’alternativa 0 i l’alternativa 1, dona compliment
al PDUSUG. Al mateix temps, proposa un creixement racional del sòl tot preservant els valors
preexistents, donant resposta al conjunt de necessitats i millores que el nucli necessita i no incorpora
noves tipologies de sòl que en modifiquin el perfil actual. El fet de proposar un creixement entre el
nucli, la masia de Can Coll i la ctra. de Salitja, afavoreix el compliment de l’objectiu d’evitar buits
urbans i d’afavorir la compacitat urbana i de les infraestructures existents. A “priori” aquesta és
l’alternativa més assumible ambientalment parlant i minimitza el contrast urbà vs no urbà.

6.1.3. Alternatives nucli de Salitja
Alternativa A0. Creixement nul
Aquesta alternativa proposa mantenir els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, sense proposar nous
creixements.
Alternativa A1. Creixement màxim
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements:
• Creixement d'ús residencial al nord del nucli de Salitja.
• Reducció de l'àmbit de sòl urbanitzable SUD 6
Alternativa A2. Creixement moderat
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements i transformacions:
• Creixement sostingut d'ús residencial al nord del nucli de Salitja, per millorar l'espai
deteriorat que ocupen unes granges actualment en desús.
• Reducció de l'àmbit de sòl urbanitzable SUD 6
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Figura 29. Mapa alternatives nucli de Salitja

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del POUM

Avaluació
L’alternativa 0, dona resposta a l’estratègia de compleció i millora establertes pel PTPCG però no
compleix amb els requisits de reducció de l’àmbit delimitat per les NNSS del mateix Pla ni del
PDUSUG.
L’alternativa 1, no només incompleix els requisits del PTPCG i del PUSUG de reducció del àmbit
delimitat per les NNSS que a més proposa un nou creixement urbà al nord del nucli. Aquest fet
causa un creixement desmesurat del nucli i l’incompliment d’objectius ambientals de creixement
racional i de preservació de l’estructura i valors preexistents.
Pel que respecte a l’alternativa 2 per al nucli de Salitja, aquesta dóna compliment tant a les
estratègies de millora i compleció com de reducció de l’àmbit delimitat per les NNSS dels plans de
rang superior. També dona compliment a objectius ambientals de creixement racional, preservació
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de l’estructura preexistent i d’afavorir la compacitat de tota la trama urbana del nucli. Aquesta
alternativa es presenta clarament com la més encertada de les 3 presentades atès el grau de
compliment, tant dels plans de rang superiors com dels objectius ambientals.

6.1.4. Alternatives Urb. Can Terrer i Sector Can Bells
Alternativa A0. Creixement nul
Aquesta alternativa proposa mantenir els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, sense proposar nous
creixements.
Alternativa A1. Creixement màxim
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements:
• Creixement d'ús residencial al veïnat de Can Bells.
• Creixement d'ús residencial a l'extrem nord-oest de la urbanització de Can Terrer.
• Creixement residencial a l'extrem nord-est de Can Terrer, per donar continuïtat al carrer paral·lel
a la carretera GI-533.
• Regularització dels límits del sòl urbà a l'extrem est de Can Terrer.
Alternativa A2. Creixement mínim
Aquesta alternativa proposa delimitar un sector que incorpori únicament els habitatges legalment
implantats.
Alternativa A3. Creixement moderat
Aquesta alternativa manté els creixements previstos a les Normes Subsidiàries de Planejament
Municipal, llurs modificacions i planejament derivat desenvolupat, i proposa els següents
creixements i transformacions:
• Creixement d'ús residencial al veïnat de Can Bells, reconeixent-lo com a dos nuclis
separats i deixant un espai connector al centre.
• Creixement moderat d'ús residencial a l'extrem nord-oest de la urbanització de Can Terrer.
• Creixement residencial a l'extrem nord-est de Can Terrer, per donar continuïtat al carrer
paral·lel a la carretera GI-533.
• Regularització dels límits del sòl urbà a l'extrem est de Can Terrer.
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Figura 31. Mapa alternatives Urb. Can Terrer i Sector Can Bells
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ALTERNATIVES CAN TERRER I CAN BELLS
Creixement industrial de nova creació
Creixement residencial de nova creació
Regularització del sòl urbà
Sòl urbà industrial consolidat
Sòl urbà residencial consolidat

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del POUM

Avaluació
L’alternativa 0 presentada no proposa cap estratègia per al sector motiu pel qual no incompleix
cap pla de rang superior. Tot i aquest fet, és una alternativa que no recull la casuística del sector
desenvolupat als anys 70 i 80 ni de la manca de serveis bàsics. De fet, són múltiples els greuges
que es poden extreure atès que hi ha construccions amb llicència, parcel·les sense edificar i que
ara no ho poden fer, manca de serveis bàsics,... La no incorporació de cap estratègia en aquest
sector l’obligaria a tracta’l com a sòl no urbanitzable amb el que això implica.
A continuació es presenten una sèrie d’alternatives que incomplirien amb el PDUSUG i el PTPCG
degut a que aquests no contemplen cap estratègia específica per al sector.
L’alternativa de màxims o A1 proposa unificar el sector en una sola unitat tot augmentant el sòl urbà
en més del doble del construït que hi ha a l’actualitat. Aquest fet incompliria l’objectiu ambiental
d’ocupació i creixement racional. La consolidació de tot aquest sector pot generar un impacte
visual alt o molt alt que s’incrementaria per la presència de les cases de Can Bells, a l’altre banda
de la GI-533, annexes a la Urb. Can Terrer. Finalment, esmentar que la part central d’aquesta
alternativa no existeixen edificacions motiu pel qual la completa urbanització augmentaria la
fragmentació del territori.
L’alternativa A2 proposa solucionar la casuística del sector únicament contemplant i regularitzant
com a sòl urbà aquelles edificacions existents, amb els drets i deures que això comporta, però
sense que es derivi en un consum de sòl excessiu com el proposat en l’A1. Tot i ser una de les
solucions ambientalment més aptes i adequades es dona el cas que pot generar un sector de
gestió econòmica i urbanística inviable.
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L’equip redactor del POUM proposa una solució d’equilibri entre les tres alternatives proposades
anteriorment. Concretament presenta una alternativa entre les alternatives A1 i A2. Ni consolidar un
consum desproporcionat de sòl de l’A1 ni generar una àrea aparentment inviable per a la seva
gestió de l’A2. Aquesta proposa dividir els dos àmbits més edificats de Can Bells, tot deixant un
corredor no construït al mig, i hi incorpora com a urbà les cases de l’altre costat de la Gi-533.
L’alternativa 3, a falta d’una major concreció de les mesures a aplicar, permetria donar solució a tot
l’àmbit, generar unes àrees viables urbanísticament i limitar la fragmentació del territori entre els dos
sectors. A més, al no generar una única taca urbana reduiria sensiblement el possible impacte
visual previsible de l’alternativa 2 des de la GI-533.

6.2. Conclusions
Del conjunt d’alternatives proposades per al sòl urbà en el procés de redacció del POUM, i
avaluades en el present document podem concloure, en concordança amb l’equip redactor, que
l’alternativa 2 és la més idònia pels nuclis de Vilobí d’Onyar, de Sant Dalmai i de Salitja i per la Urb.
Can Terrer. Així mateix, l’alternativa 3 seria la més adequada per tal de donar resposta a la
casuística del sector de Can Bells. Aquestes alternatives, treballades de forma independent per a
cada àmbit, són les que permetrien, a falta de major concreció, un millor assoliment dels objectius
ambientals prefixats en el capítol 3 i desenvolupats en el 5.
No obstant, aquestes alternatives seleccionades, tot i donar un major compliment dels objectius
ambientals, presenten certes diferències amb els plans de rang superior, PDUSUG i el PTPCG. En la
següent fase del planejament, l’equip redactor del POUM haurà de determinar i justificar
adequadament les decisions preses i, si és el cas, proposar cessions o compensacions per tal de
minimitzar o compensar l’afecte del planejament respecte el conjunt de sòls protegits i les
estratègies marcades pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i pel Pla Director
Urbanístic del Sistema Urbà de Girona.
L’alternativa seleccionada per la Urb. Can Terrer i el sector de Can Bells, s‘ubica bàsicament en sòls
considerats de sensibilitat ambiental baixa o moderada, que es combinen amb algunes zones
puntuals de sensibilitats superiors.
Els creixements a Vilobí d’Onyar s’emplaçaran en àrees considerades de sensibilitat alta degut a les
contradiccions entre plans de rang superior i a que s’ha considerat com a sensibilitat alta el sòl de
protecció especial del PTPCG, al ser més restrictiu que PDUSUG. Si no fos per aquest motiu estarien
emplaçats damunt de conreus considerat en aquesta DIE com de sensibilitat moderada. En el cas
del nucli de Vilobí és important ressaltar i donar la millor solució possible al connector fluvial de
l’Onyar al seu pas pel nucli, i especialment, en el punt de la ctra. GI-5341 d’enllaç a la Urb. del
Ferrer Pagès. Aquests sòls relacionats amb el riu són d’alt valor ecològics i tenen la consideració de
sòls de sensibilitat ambiental molt alta.
Respecte Salitja i Sant Dalmai, bona part dels nous creixements proposats s’emplaçaran en sòls de
sensibilitat alta al ser catalogats de protecció territorial i especial pel PTPCG. En el cas de Salitja són
sòls de protecció territorials d’interès agrari i paisatgístic, i a Sant Dalmai de protecció especial per la
seva funció connectora.
L’equip redactor del POUM no ha realitzat una proposta específica per al sòl no urbanitzable del
terme municipal atès a que ens trobem en la fase inicial del procés de redacció del nou
planejament de Vilobí. Aquest fet no condiciona que des del punt de vista ambiental, s’han
detectat certs punts “crítics” o “reptes” que el POUM haurà de contemplar i buscar la decisió més
idònia per tal de vetllar per a la protecció del medi i del conjunt del sòl no urbanitzable. Entre
aquests destaquen:
• La implantació de noves infraestructures com la línea de l’eix ferroviari transversal o
l’estació intermodal del tren d’alta velocitat.
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• La possible construcció d’una segona pista a l’Aeroport Girona – Costa Brava
contemplada al Pla Director de l’Aeroport.
• L’ampliació del complex del PGA de Caldes de Malavella en terrenys de Vilobí d’Onyar
amb un pla especial aprovat.
• La presència d’explotacions ramaderes de grans dimensions insta a una regulació
específica per aquest sector.
• El risc d’inundació del Riu Onyar a Vilobí i de la Riera Grevolosa al seu pas per Can Terrer,
Can Bells i del mateix nucli de Vilobí.
• La presència en sòl no urbanitzable d’activitats de tractament de residus potencialment
contaminants.

Coordinador:

Equip tècnic redactor:

Departament de Territori i Sostenibilitat
Consell Comarcal de la Selva

T-CAT P
Jordi
Carreras
Aymerich |
45538916C

Firmado digitalmente por T-CAT P
Jordi Carreras Aymerich |
45538916C
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consell Comarcal de la
Selva, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
serialNumber=45538916C,
sn=Carreras Aymerich,
givenName=Jordi, cn=T-CAT P
Jordi Carreras Aymerich |
45538916C
Fecha: 2017.05.19 13:33:30
+02'00'

Jordi Carreras Aymerich
Geògraf

92

Document inicial estratègic

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR

ANNEX CARTOGRÀFIC
Mapa 1: Mapa Topogràfic del municipi (A3)
Mapa 2: Imatge aèria del municipi (A3)
Mapa 3: Pendents i xarxa hidrològica (A3)
Mapa 4: Usos i cobertes del sòl (A3)
Mapa 5: Hàbitats interès comunitari (A3)
Mapa 6: Espais naturals protegits (A3)
Mapa 7: Sensibilitat ambiental del terme (A3)
Mapa 8A: Alternatives nucli de Vilobí d’Onyar i Cal Ferrer Pagès (A1)
Mapa 8B: Alternatives nucli de Sant Dalmai (A1)
Mapa 8C: Alternatives nucli de Salitja (A1)
Mapa 8D: Alternatives Urb. Can Terrer i Can Bels (A1)
Mapa 9A: Alternatives i imatge aèria de Vilobí i Cal Ferrer Pagès (A1)
Mapa 9B: Alternatives i imatge aèria de Sant Dalmai (A1)
Mapa 9C: Alternatives i imatge aèria de Salitja (A1)
Mapa 9D: Alteratives i imatge aèria Urb. Can Terrer i Can Bells (A1)
Mapa 10A: Alternatives i sensibilitat ambiental de Vilobí i Cal Ferre Pagès (A1)
Mapa 10B: Alternatives i sensibilitat ambiental Sant Dalmai (A1)
Mapa 10C: Alternatives i sensibilitat ambiental Salitja (A1)
Mapa 10D: Alternatives i sensibilitat ambiental Urb. Can Terrer i Can Bells (A1)

93

