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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.
1. ÀMBIT i OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ.
1.1. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ.
Tot i que la present modificació suposa l’afectació del planejament general del terme
municipal de Vilobí d’Onyar cal indicar expressament que l’àmbit d’actuació concret i
específic es limita al sector urbà identificat com a Unitat d’Actuació núm. 2.
Aquesta unitat d’actuació (UA.2) abasta en conjunt a una superfície total de poc menys de
4ha. (38.952 m2) en què hi trobem un total de 8 illes de sòl edificable que representen una
superfície total de sòl privat de 21.614 m2.

Podem definir-lo com a un sector de creixement modern (data de l’any 2000) que respon a
una ordenació específica de ciutat jardí i en què hi destaca la presència d’un passeig que
creua longitudinalment el sector (d’est a oest) i que es caracteritza per disposar d’una rambla
central arbrada.
És en qualsevol cas un sector urbà plenament consolidat que s’ubica a l’extrem septentrional
del nucli urbà de Vilobí (proper al curs del riu Onyar) i en què actualment hi trobem edificats
un total de 36 habitatges del total de 88 que admet el planejament urbanístic municipal
vigent (aproximadament un 41%).

1.2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ.
Aquesta baixa ocupació del sector (inferior al 50%), contraposada a l’actual revifalla del
sector immobiliari, ha portat als antics promotors i/o propietaris de la pràctica totalitat dels
solars no edificats a plantejar, de la mà del consistori, una modificació dels paràmetres
edificatoris fixats en origen tot entenent que resulta possible d’adaptar-los més i millor a la
realitat actual del mercat immobiliari.
Així doncs, l’objecte de la present modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Vilobí d’Onyar es correspon amb l’adequació dels paràmetres urbanístics fixats en la UA.2 a
les necessitats i realitats actuals de la demanda immobiliària la qual aposta per tipologies
més compactes i habitatges de menor dimensió.
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En aquest sentit la voluntat no és la d’incrementar el sostre admissible en el sector sinó la
d’implementar més tipologies d’habitatges en filera en detriment dels habitatges aparellats
que no disposen de la demanda suficient.
D’aquesta manera s’aconsegueix revertir la dinàmica d’aquest sector tot facilitant l’edificació
de les parcel·les ara buides, circumstància que no només és beneficiosa pels promotors i/o
propietaris de les finques sinó també per al conjunt del municipi atès que es diversifica la
oferta immobiliària i s’obre la porta a que noves famílies decideixin fixar el poble de Vilobí
com a la seva localitat de residència.
Complementàriament s’aprofita també la present modificació per a corregir diversos
aspectes de la ordenació vigent a la UA.2 que són fins i tot susceptibles de ser considerats
com a errors que dificulten la construcció de certes parcel·les en igualtat de condicions amb
la resta.

3

Diligència per fer constar que la proposta de Modificació puntual de la NNSS del municipi de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la unitat d’actuació número 2 (UA2) va ser aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació de data
28-03-2019.Del que en dono fe.SecretàriaAjuntament de Vilobí d’Onyar

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la UA.2
2. Memòria justificativa.

2. REGULACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL.
2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL i/o DE RANG SUPERIOR.
La posició del municipi de Vilobí d’Onyar a la plana selvatana i la seva relativa proximitat a
l’àrea urbana de la ciutat de Girona (situada a menys de 15 kms.) comporta que la totalitat
del terme es vegi actualment regulat pels següents planejaments territorials:


Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), el qual fou aprovat per la
Generalitat de Catalunya en data 14 de setembre de 2010.



Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), el qual fou definitivament
aprovat en data 29 de juliol de 2010.

En qualsevol cas, ambdós documents tenen especial incidència en tot allò que tingui a
veure amb nous creixements i/o a l’ocupació de sòls actualment no urbanitzables per la qual
cosa no ens són d’especial observança en relació a la present modificació atès que aquesta
afecta a un àmbit que ja té la consideració de sòl urbà consolidat: la Unitat d’Actuació UA.2.
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Quelcom de similar succeeix amb altres documents d’abast territorial però de rang inferior al
PTPCG i al PDUSUG que, tot i afectar total o parcialment el terme municipal de Vilobí d’Onyar,
no ens resulten aplicables en l’àmbit de la UA.2 ni en el marc d’aquesta modificació.
Dins d’aquest grup cal fer menció específica a les “Servituds aeronàutiques l’Aeroport de
Girona” que figuren en el Reial Decret 378/1988, de 8 d’abril, i al “Pla Director de l’Aeroport de
Girona” aprovat per l’Ordre FOM/2614/2006, de 13 de juliol, ambdues figures d’obligat
compliment en el terme municipal de Vilobí d’Onyar.
No obstant això, en relació a aquestes, cal assenyalar que no s’incrementen les alçades
actualment permeses i que l’increment de densitat es produeix en un àmbit que resta al
marge de la petjada acústica de l’aeroport (on hi serien aplicables limitacions diverses
derivades de la Llei 48/60, de 21 de juliol, de la Llei 37/2003, de 17 de novembre i del Reial
Decret 1367/2007, de 19 d’octubre) per la qual cosa no resultaran directament aplicables en
el marc d’aquesta modificació.

2.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT.
2.2.1.

LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.

L’ordenació i regulació urbanístiques vigents en el terme municipal de Vilobí d’Onyar es
correspon amb aquella que trobem recollida en les vigents NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR les quals foren definitivament aprovades per la Comissió
d’Urbanisme de Girona en data 1 d’abril de 1987 tot i que, atesa aquesta antiguitat superior
als 30 anys, han sofert nombroses modificacions posteriors.
En relació a aquestes modificacions i que tinguin a veure amb l’àmbit de la UA.2 hi són
especialment destacables les següents:


Modificació de les NNSS en els àmbits del SAU.V Cal Ferrer Pàgès i de la Unitat
d’actuació núm. 2, document aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en data 13 de setembre del 2000.



Modificació de les NNSS en l’àmbit de la UA.2, document aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 15 de desembre de 2005.

Més enllà d’això cal fer esment a què l’Ajuntament de Vilobí ha dut a terme diferents intents
per a la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal essent l’últim document
aprovat l’Avanç de POUM validat pel Ple de la Corporació en data 25 de maig de 2017.
En qualsevol cas, aquest Avanç de POUM no deixa entreveure cap modificació en relació a
la UA.2 per la qual cosa hem d’entendre que els canvis que ara es proposen no resulten en
cap cas contraris als criteris d’ordenació previstos per al futur nou Pla d’ordenació urbanística
municipal.

2.2.2.

LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE L’ANY 2000.

Aquesta modificació és la responsable principal de l’ordenació actualment vigent a la UA.2
atès que suposa un important augment en la superfície del sector (es passa de 12.768 a
38.982 m2) i una substancial modificació en els paràmetres urbanístics i les tipologies
d’ordenació previstes per les NNSS de l’any 1987 les quals optaven per una composició molt
més compacta basada en models urbanístics més antiquats i molt menys flexibles.
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Ordenació prevista en les NNSS de l’any 1987 per a la UA.2.

Fruit de la necessitat de “modernitzar” el patró urbanístic previst s’aposta per a una
modificació del sector que comportarà, de manera resumida, la consecució dels objectius
següents:


Ampliació de l’àmbit en 18.818 m2 de sòl no urbanitzable atès que 12.768 m2 es
corresponien a l’antiga UA.2 i que 7.396 m2 s’obtenien d’altres sòls urbans no
consolidats.



Increment de les cessions d’espais públics en 9.122 m2, 6.895 m2 en condició de vials
i la resta com a zona verda.



Diversificació de les tipologies edificatòries previstes atès que al model únic
d’habitatges en filera s’hi afegeixen les opcions dels habitatges aparellats i els
habitatges aïllats.



Reducció notable de les densitats fixades per les NNSS atès que, tot i l’increment de
sostre (en 7.071 m2), es produeix una reducció del nombre d’habitatges previstos de
més del 30% (es passa d’un total de 133 a un màxim de 88 habitatges).

Ordenació derivada de la modificació de la UA.2 aprovada l’any 2000.
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És, en qualsevol cas, una modificació ajustada a dret que en aquell moment facilitava el
desenvolupament real i efectiu del sector de tal manera que els primers habitatges que hi
apareixen daten dels anys 2005 a 2006.

2.2.3.

LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE L’ANY 2005.

Poc després dels inicis del desenvolupament real i efectiu de la UA.2 els promotors i els
tècnics municipals s’adonen de la dificultat d’assolir els paràmetres urbanístics fixats per a la
clau 3b.UA2 (habitatges aparellats) bàsicament en relació als aspectes següents:


Fixar parcel·les de 480 m2 on s’admeten dos habitatges aparellats dificulta el procés
de venda individualitzada dels habitatges per la qual cosa es defineixen les parcel·les
amb una superfície mínima de 240 m2, essent obligatori l’aparellament dels
habitatges d’acord amb el plànol d’ordenació establert.



La distància de 4 mts. a veïns i 6 a carrer no és compatible amb l’ocupació màxima
fixada numèricament (del 30%) per la qual cosa s’opta per reduir la distància lateral a
3 mts. i per ampliar l’ocupació màxima fins a un 43% de manera que sí resulti viable
fer realitat l’ordenació establerta en els plànols aprovats de la UA.2

És en qualsevol cas una modificació menor que només afecta a la clau 3b.UA2, que no
implica majors densitats i que no suposa cap increment del sostre edificable, per la qual
cosa no cal afrontar noves cessions d’espais públics: ni de zones verdes ni d’equipaments.

UA.2 vigent el 2005

2.2.4.

UA.2 modificada

CONCLUSIÓ FINAL.

La unitat d’actuació núm. 2 (UA.2) és en l’actualitat un sòl classificat com a sòl urbà
consolidat atès que es correspon amb un sector urbanitzat, parcel·lat i parcialment edificat,
essent-li d’aplicació la normativa derivada del text aprovat l’any 2.000 però amb els canvis
introduïts l’any 2.005 amb motiu de la modificació de la clau 3b.UA2.
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.
3.1. DIAGNÒSTIC DE LA PROBLEMÀTICA.
3.1.1. INADEQUACIÓ DE LA TIPOLOGIA BASADA EN L’HABITATGE APARELLAT.
Tal i com ja s’ha dit anteriorment l’ordenació vigent de la UA.2 contempla fins a 3 tipologies
diferents d’habitatges: habitatges unifamiliars en filera regulats per la clau 2a, habitatges
unifamiliars aïllats regulats per la clau 3a i habitatges unifamiliars aparellats regulats per la clau
3b.
Aquests últims, els habitatges aparellats, resulten específicament admesos en les illes
següents:


En la illa compresa entre els carrers Pirineus, Pere Antoni, Passeig de la Crosa i Passeig
de Lluís Companys, amb una superfície total de 5.735 m2 i amb una densitat prevista
de fins a 24 habitatges.



En la illa compresa entre els carrers Caterina Albert, Empordà, Passeig de la Crosa i
Passeig de Lluís Companys, amb una superfície total de 2.934 m2 i amb una densitat
prevista de fins a 12 habitatges (dels quals en trobem 2 d’acabats i 2 en construcció).

Tot i ser una de les tipologies principals (representa el 41% dels habitatges de la UA.2 i ocupa
el 40% del sòl privat edificable) únicament hi trobem edificats dos conjunts (un d’acabat i
l’altre quasi) el que significa únicament 4 habitatges del total de 36 que s’hi havia previst (poc
més del 10%), proporció que dóna a entendre que és una tipologia poc adequada a les
necessitats reals del mercat immobiliari en el terme municipal de Vilobí.
Les característiques d’aquesta modalitat d’habitatge li suposen un preu de venda
excessivament elevat per a un gran nombre dels potencials compradors amb el problema
afegit que aquells que hi podrien arribar opten directament per a una tipologia d’habitatge
aïllat o bé s’acaben decantant per tipologies adossades però en ubicacions més properes a
la ciutat de Girona (Vilablareix, Fornells de la Selva, etc.).
És per tot això que aquesta tipologia resulta inadequada en aquest sector de manera que hi
és molt més interessant la repetició de la tipologia adossada pròpia de la clau 2a tot i que
subjecte a certes modificacions en determinats paràmetres.

3.1.2. INEXECUTABILITAT DE LA ORDENACIÓ PROPOSADA AMB FAÇANA AL C. DE L’EMPORDÀ.
La modificació puntual de la clau 3b endegada l’any 2005 va suposar una millor solució per
als habitatges aparellats de les parcel·les centrals però va comportar una solució encara
pitjor pels grups situats en els extrems, especialment el que resta previst en l’extrem est i amb
façana al C. de l’Empordà (el conjunt previst a l’altre extrem ja desapareix com a part de la
solució prevista per a la problemàtica anterior).
Si apliquem les separacions a carrer estipulades pel plànol d’ordenació vigent i hi afegim les
separacions obligatòries a fons de parcel·la i a veí no aparellat, resulta que els dos habitatges
cantoners són pràcticament inexecutables atès que la forma geomètrica que es pot
“ocupar” no és compatible amb un ús residencial suficientment funcional, en un cas perquè
en resulta una peça excessivament estreta (de només 4 mts. de llum) i en l’altre perquè la
porció ocupable és excessivament petita (de tan sols 69 m2 tot i que per ocupació en
resultaria admesa una àrea de poc més de 100 m2).
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Passeig Lluís Companys cantonada C/. de l’Empordà ...

Ocupació màxima permesa
en clau 3b:
103,20 m2
43%

Ocupació real assolible:
76 m2
31%

Passeig de la Crosa cantonada C/. de l’Empordà ...

Ocupació màxima permesa
en clau 3b:
103,20 m2
43%

Ocupació real assolible:
69 m2
29%

A banda d’això, resultaria extremadament complicat de promoure construccions aparellades
que responguessin a una composició unitària atès que el conjunt s’esdevindria de la unió de
dues parcel·les diferents (en forma i superfície) en què hi són possibles paràmetres urbanístics
també diferents (especialment en relació a la ocupació).
Queda clar, per tant, que l’actual ordenació representa per a aquestes finques un greuge
comparatiu en relació a les altres de la mateixa clau essent aquesta una circumstància que
caldria corregir tot aprofitant aquesta modificació.

3.1.3. NO ASSOLIMENT DE L’OCUPACIÓ FIXADA EN PART DE LES PARCEL·LES EN CLAU 3a.
Quelcom de similar (encara que menys greu) succeeix també amb les 6 parcel·les
classificades amb la clau 3a i situades al centre del sector, a banda i banda de la zona
verda, on l’ordenació vigent estableix una separació a vial de 10 mts. quan en la resta de la
clau 3a aquesta separació únicament és de 4 mts.
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Aquesta diferència, poc justificable a nivell de paisatge urbà en tant que habitatges aïllats
que no responen a una alineació única, suposa també un greuge comparatiu per a
aquestes parcel·les (i per als seus propietaris) atès que, a diferència de la resta de finques, no
poden assolir l’ocupació màxima fixada en la normativa per a la clau 3a, circumstància que
les “obliga” a créixer en alçada.

Exemple de parcel·la amb distància a vial de 4 mts. ...

Superfície de la parcel·la:
485 m2

Ocupació màxima permesa
en clau 3a:
170 m2
30 + 5%

Ocupació real assolible:
190 m2
> 35%
Exemple de parcel·la amb distància a vial de 10 mts. ...

Superfície de la parcel·la:
470 m2

Ocupació màxima permesa
en clau 3a:
165 m2
30 + 5%

Ocupació real assolible:
120 m2
25%
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Queda clar, per tant, que l’actual ordenació representa per a aquestes finques un greuge
comparatiu en relació a les altres de la mateixa clau, essent aquesta una circumstància que
caldria corregir tot aprofitant aquesta modificació.

3.2. PRINCIPIS i CRITERIS DE LA MODIFICACIÓ PROPOSADA.
3.2.1. CRITERI BÀSIC i PRINCIPAL.
De tot el que s’ha exposat fins ara en resulta que l’únic i principal criteri per a la present
modificació de les NNSS de Vilobí d’Onyar vigents en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2
(UA.2) passa per la modificació parcial de l’ordenació prevista per al sector de tal manera
que en sigui possible un major i millor aprofitament del sòl edificable però sense que es
produeixi un canvi substancial en la tipologia residencial inicialment prevista per a la UA.2.
Dita modificació acabarà comportant un petit increment de la densitat de l’àmbit però en
cap cas suposarà un increment del sostre edificable previst i permès el qual es manté,
expressament, en els valors ja fixats per l’ordenació vigent.
Aquesta circumstància, volguda i buscada, té per objecte solucionar els problemes detectats
sense crear-ne de nous derivats d’un major sostre, qüestió que a més a més seria difícil de
gestionar (i de justificar) atès que s’atorgarien uns beneficis extres únicament a una part de les
parcel·les de l’àmbit.
3.2.2. SOLUCIÓ EMPRADA EN RELACIÓ A LA INADEQUACIÓ DE LA TIPOLOGIA APARELLADA.
Tal i com ja s’ha justificat en apartats anteriors la tipologia basada en habitatges aparellats no
resulta adequada en relació a la demanda immobiliària del municipi de Vilobí d’Onyar el que
li comporta disposar d’un excés de sòl urbà consolidat però no edificat.
Essent aquesta una circumstància negativa en tant que els solars urbans sense edificar no
suposen cap benefici per al municipi, es proposa d’establir per a la illa configurada pels
carrers Pirineus, Pere Antoni, Passeig de la Crosa i Passeig de Lluís Companys una nova
tipologia més propera al model d’edificació establert per a les dues illes centrals qualificades
sota la clau 2a.

Ordenació vigent – clau 3b
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Ordenació proposada – clau 2b

No obstant això, aquesta solució no es pot limitar a un simple canvi de clau (de 3b a 2a) sinó
que suposa la creació d’una nova clau (2b) que tot i basar-se en una tipologia d’habitatges
en filera respondrà a una edificabilitat menor a la fixada per a la clau 2a alhora que se’n
proposaran conjunts de menys unitats (màx. 6) a fi d’evitar fronts de façana excessivament
llargs (fins a 9 unitats segons l’ordenació vigent de la clau 2a).
Així doncs, s’ha optat per la definició d’una nova clau 2b que no suposa una major
edificabilitat que la contemplada per la clau anterior i vigent (clau 3b – 0,90 m2 st. / m2 sòl)
però que sí comporta un increment de fins a 9 habitatges en tant que s’hi encabeixen fins a
33 parcel·les (fins ara n’hi eren admeses un total de 24).
En aquest sentit i a fi d’establir una ordenació detallada que reculli l’edificabilitat necessària
però sense incrementar el sostre total del sector s’han estudiat diferents models que, partint
de la base ja establerta per a la clau 2a, permeten d’incorporar certes variants encaminades
a fer possibles tipologies edificatòries que s’adaptin millor a la realitat vigent però sense derivar
en una cotilla excessiva que ens pugui abocar a futures modificacions.
Així mateix, s’ha tingut en compte la innecessarietat d’esgotar les 3 plantes que permetria el
pla vigent atesa l’experiència dels habitatges ja construïts que només disposen d’una planta
baixa i una sola planta pis, però deixant la porta oberta a un possible aprofitament parcial
d’aquesta planta segona ja sigui en busca de més m2 de sostre o simplement com a recurs
per a guanyar un “tercer” pati que increment l’espai lliure de la parcel·la.

Exemple model tipus 1.
Sostre màxim de 165,60 m2 repartits en una planta baixa i 1 planta pis que esgoten
l’ocupació màxima permesa i complementats amb una porció de planta segona que dona
accés a una gran terrassa transitable.

Secció tipus
prevista per al
model 1.
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Exemple model tipus 2.
Sostre màxim de 165,60 m2 repartits en una planta baixa i 1 planta pis que esgoten
l’ocupació màxima permesa i complementats amb un sotateulada en què la part aprofitable
es limita a la part central de la planta inferior.

Secció tipus
prevista per al
model 2.
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Ambdós exemples, sense ser excloents d’altres solucions, demostren que resulta possible
disposar d’una tipologia més adaptada a les necessitats del mercat i a la demanda
immobiliària però sense que s’incrementi el sostre total d’aquesta UA.2.
3.2.3. SOLUCIÓ EMPRADA EN RELACIÓ A LES PARCEL·LES 3b QUE NO RESULTEN EDIFICABLES.
En relació a aquesta segona problemàtica s’ha posat de relleu que la tipologia aparellada
no resulta la més idònia per a resoldre satisfactòriament les 4 parcel·les de forma irregular
amb façana al C/. de l’Empordà, obeint totes elles a una geometria que s’adapta molt millor
a tipologies edificatòries més flexibles com pot ser la de l’habitatge aïllat.

Ordenació vigent

Nova ordenació proposada
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Aquesta solució no només permet que aquestes parcel·les resultin fàcilment edificables sinó
que a més a més redueix en 2 unitats el nombre d’habitatges admesos de manera que
l’increment global de densitats com a conseqüència d’aquesta modificació passa a ser
lleugerament menor.
3.2.3. SOLUCIÓ EMPRADA EN LES PARCEL·LES 3a QUE GAUDEIXEN DE MENYS OCUPACIÓ.
Finalment i en relació a aquesta qüestió la solució és tan simple com eliminar la distància
mínima a vial de 10 mts. que la UA.2 vigent fixa per a les parcel·les centrals classificades sota
la clau 3a, de tal manera que la separació mínima a front de vial sigui la mateixa per a totes
les parcel·les de la UA.2. 4 mts.
Aquesta és una proposta que soluciona la problemàtica abans descrita sense que comporti
ni majors densitats ni major sostre edificable.

Ordenació vigent

Nova ordenació proposada

3.3. COMPARATIVA FINAL ENTRE PARÀMETRES VIGENTS i MODIFICATS.
3.3.1. EN RELACIÓ AL SÒL EDIFICABLE DE LA UA.2.
Tal i com queda gràficament corroborat pel plànol I.05 annex a la present memòria, aquesta
modificació de la UA.2 no suposa cap canvi, ni en més ni en menys, de la superfície de sòl
edificable del sector que es manté en els mateixos 21.614 m2 de sòl ja reflectits en el
planejament general vigent i aplicable.
Superfície total de sòl edificable previst pel Pla vigent ...

21.614 m2

Superfície total de sòl edificable previst pel Pla modificat ...

21.614 m2

Diferència (en m2 de sòl edificable)

+ 0,00 m2

Lògicament, si no hi ha la més mínima modificació dels sòls d’aprofitament tampoc hi ha la
més mínima modificació de cap dels sistemes urbanístics de l’àmbit per la qual cosa no hi
resulta aplicable el contingut de l’article 98 del TRLUC.
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3.3.2. EN RELACIÓ AL SOSTRE EDIFICABLE DE LA UA.2.
Tal i com queda gràficament corroborat pel plànol I.05 annex a la present memòria, aquesta
modificació de la UA.2 no suposa cap canvi substancial en relació al sostre màxim edificable
del sector (estrictament hi ha una pèrdua de 2 m2) el qual es manté dins dels valors ja
previstos en la UA.2 més enllà de que hi hagi un petit transvasament de sostre entre les
parcel·les que passen de la clau 3b a 3a i les que passen de la clau 3b a 2b
Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 2a
d’acord amb el Pla vigent ...

7.966 m2

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 2b
d’acord amb el Pla vigent ...

no es contempla

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 3a
d’acord amb el Pla vigent ...

4.581 m2

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 3b
d’acord amb el Pla vigent ...

7.803 m2

Sostre total edificable previst pel Pla vigent ...

20.350 m2

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 2a
d’acord amb el Pla modificat ...

7.966 m2

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 2b
d’acord amb el Pla modificat ...

5.465 m2

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 3a
d’acord amb el Pla modificat ...

5.189 m2

Sostre total edificable en parcel·les qualificades amb la clau 3b
d’acord amb el Pla modificat...

1.728 m2

Sostre total edificable previst pel Pla modificat ...
Diferència (en m2 de sostre edificable)*

20.348 m2
– 2,00 m2

(*)
Es podria arribar a considerar que la diferència real és força superior atès que si bé el Pla vigent
preveu una alçada de Pb+2 en la clau 2a la totalitat de les promocions ja construïdes s’han restringit
a Pb+1 i, en conseqüència, només han esgotat un 66% del sostre que els hi hauria correspost.
No obstant això i per no entrar en decréixer l’aprofitament de finques ja edificades s’ha optat per
obviar aquesta circumstància.

Atès que no hi ha increment del sostre edificable contemplat en el planejament urbanístic
vigent no ens resulta d’aplicació el contingut de l’article 100.1 del TRLUC i no cal fer front a
reserves complementàries d’espais lliures i/o equipaments per aquest motiu.
3.3.3. EN RELACIÓ A LA DENSITAT i USOS DE LA UA.2.
A diferència del que s’ha indicat en els apartats anteriors la present modificació de la UA.2 sí
que comporta un increment de la densitat residencial de l’àmbit atès que hi ha un increment
total de fins a 7 habitatges, per la qual cosa sí ens resulta d’aplicació el contingut dels article
99 i 100.2 del TRLUC en virtut dels quals caldria preveure una reserva complementària de
terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments a raó de 10 m2 per a cada nou
habitatge (o sigui de 70 m2 en total).

16

Diligència per fer constar que la proposta de Modificació puntual de la NNSS del municipi de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la unitat d’actuació número 2 (UA2) va ser aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació de data
28-03-2019.Del que en dono fe.SecretàriaAjuntament de Vilobí d’Onyar

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la UA.2
2. Memòria justificativa.

No obstant això, el fet de trobar-nos en un sòl urbà ja consolidat i fins i tot parcialment edificat
així com el fet de que la superfície total a cedir sigui tan petita permet d’acollir-nos a la part
final d’aquest article on s’assenyala que “en el cas que aquesta reserva complementària, per

raons d’impossibilitat material, no es pugui emplaçar en el mateix àmbit d’actuació, es pot
substituir per l’equivalent del seu valor econòmic”.
Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 2a d’acord amb el Pla vigent ...

36 uts.

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 2b d’acord amb el Pla vigent ...

no es contempla

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 3a d’acord amb el Pla vigent ...

16 uts.

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 3b d’acord amb el Pla vigent ...

36 uts.

Nombre màxim d’habitatges admesos segons el Pla vigent ...

88 uts.

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 2a d’acord amb el Pla modificat ...

36 uts.

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 2b d’acord amb el Pla modificat ...

33 uts.

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 3a d’acord amb el Pla modificat ...

18 uts.

Nombre d’habitatges admesos en parcel·les qualificades amb la
clau 3b d’acord amb el Pla modificat...

8 uts.

Nombre d’habitatges admesos previst pel Pla modificat ...
Diferència (en unitats residencials)*

95 uts.
+ 7 uts.

(*)
La UA.2 original (anterior a l’any 2.000) preveia una densitat fins i tot superior a aquesta (133 uts.) per
la qual cosa l’actual increment fins a 95 no hauria de representar cap incidència en relació a les
previsions genèriques de les NNSS de l’any 1987.
No obstant això, atès que sí hi ha un increment respecte de la previsió de la UA.2 planificada l’any
2.000 i per a major seguretat jurídica, sí s’ha considerat necessari de tenir en compte el contingut de
l’article 100.2 del TRLUC.

En qualsevol cas, tot i que hi resulti aplicable l’apartat 2n. d’aquest article 100, en resten al
marge els apartats 3r. i 4rt. del mateix atès que la present modificació no comporta cap
transformació dels usos previstos actualment ni té per objecte cap actuació aïllada de
dotació.

3.4. JUSTIFICACIÓ LEGAL.
3.4.1. A NIVELL FUNCIONAL.
El resultat real i final de la present modificació no té cap mena d’incidència respecte de la
funcionalitat de cap dels sistemes generals contemplats pel planejament urbanístic municipal
vigent, ni en el global del terme de Vilobí ni en l’àmbit parcial de la UA.2.
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En aquest sentit la modificació proposada no altera els usos previstos per aquest sector (que
continuen sent íntegrament residencials), no li suposa cap increment del sostre actual
edificable i únicament en comporta un increment de densitat inferior al 10% (es passa de 88
a 95 habitatges).
És per tot això i en la línia de les justificacions més detallades contingudes en apartats
anteriors que creiem fermament que la modificació proposada no comportarà cap efecte
negatiu vers la vialitat ni els espais lliures presents en l’entorn els quals són sobradament
suficients per assumir l’increment d’habitatges proposat.
3.4.2. A NIVELL URBANÍSTIC.

En relació a les Normes Subsidiàries de Planejament vigents ...
La modificació que es proposa en aquest document no es pot englobar en cap dels supòsits
que la legislació sectorial entén com a justificatius d’una revisió general del planejament
general vigent (NNSS), de manera que cal preveure-la com a una simple modificació puntual
d’aquestes Normes i tramitar-la d’acord amb la legislació sectorial que ens resulta actualment
aplicable.

En relació al PTPCG i/o altre planejament de rang superior ...
Aquesta modificació tampoc resulta contrària a les directrius de rang superior contingudes en
el vigent Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i l’actual Pla Director
Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG) atès que no es produeix cap increment en la
superfície classificada com a sòl urbà i es manté escrupolosament la delimitació entre aquest
i el sòl no urbanitzable.
D’altra banda, en relació al Pla Director de l’Aeroport de Girona i a les seves Servituds
aeronàutiques cal indicar que no es veuen en cap moment afectades per la present
modificació, encara que sigui aquesta una circumstància a corroborar mitjançant el
corresponent informe de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

En relació a la legislació urbanística vigent ...
Tal i com ja hem assenyalat en apartats anteriors la present modificació no comporta cap
reordenació general de la UA.2 especialment atès que no en modifica els usos i no
n’incrementa el sostre màxim edificable ja permès pel planejament vigent.
En aquesta línia dita modificació únicament comporta un seguit d’ajustos en els paràmetres
d’ordenació i tipologies residencials admeses que sí comporten un increment de la densitat
d’aquesta UA.2.
Fruit d’això i a nivell urbanístic ens resulten especialment d’aplicació els articles 99 i 100 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), essent els aspectes més destacats
de cadascun els que s’indiquen a continuació:

Art. 99.

Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un
increment del sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la intensitat, o la
transformació d’usos.
 En el plànol informatiu I.04 es detalla el règim de propietat de les finques
directament afectades (fins a 20 del total de 70 existents), essent destacable que
aquelles que pateixen un canvi de classificació (i que per tant generen la reserva
complementària d’espais lliures) pertanyen totes a un mateix i únic propietari: la
societat promotora Busquets Sitjà SL.
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D’altra banda, atès que és un sector que ja es troba urbanitzat i plenament
consolidat no cal assignar-hi cap tipus de gestió i/o concessió urbanística.
 En la mateixa línia, entenem que no resulta necessari d’establir cap nova previsió
en el document d’agenda o programa d’actuació del Pla vigent perquè no hi
resulta necessària cap nova actuació d’urbanització i/o dotació.
Únicament en relació a la dotació econòmica compensatòria dels 70 m2 de
zona verda que resulta impossible d’ubicar materialment dins l’àmbit de la UA.2
s’estableix a la mateixa normativa de la modificació un termini màxim de 6
mesos des de la seva publicació per a fer-la efectiva.
 Seguint aquest mateix argument també cal entendre que resulta innecessari
d’acompanyar aquesta modificació d’una avaluació econòmica i financera
detallada en tant que l’única despesa afegida es correspon amb la dotació
econòmica compensatòria dels 70 m2 de zona verda que resulta impossible
d’ubicar materialment dins l’àmbit de la UA.2, la qual resulta sobradament
compensada per el major benefici econòmic que es deriva del canvi de
tipologia residencial contemplat en la modificació.
En tot cas, en aquest sentit, resulta possible d’indicar fins i tot que aquest major
benefici econòmic no es deriva tant d’un major valor del sòl sinó d’una molt
major probabilitat de venda del producte resultant.

Art. 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment
de les reserves per a sistemes urbanístics.
 Tal i com ja hem detallat anteriorment no ens resulta aplicable l’apartat 1r. atès
que la present modificació no suposa cap increment del sostre edificable ja
previst per a la UA.2.
 Sí que ens resulta aplicable el contingut de l’apartat 2n. atès que d’aquesta
modificació se’n desprèn un increment de 7 habitatges respecte del màxim
permès pel Pla vigent.
Això suposa la obligació de fer front a una reserva complementària de terrenys
per a espais lliures i equipaments de 70 m2 (a raó de 10 m2 per a cada nou
habitatge), el que suposaria incrementar en un 1,104% les dotacions ja
contingudes en el Pla vigent.
Queda clar en aquest sentit que es tracta d’una quantitat de sòl que no resulta
aprofitable en sí mateix (suposaria poc més que ampliar 1 vorera) i que tampoc
podem afegir a les zones verdes ja existents atès que totes elles limiten amb
parcel·les ja edificades i que, per tant, no podem modificar.
Tot això, afegit a què la UA.2 i el seu entorn més immediat són precisament les
zones del nucli de Vilobí amb major presència d’espais lliures, fa que resulti
materialment impossible d’ubicar aquesta reserva complementària dins de la
UA.2 i que resulti possible d’acollir-nos al paràgraf final d’aquest apartat 2n. de
l’article 100 del TRLUC en virtut del qual aquesta dotació es pot substituir per
l’equivalent del seu valor econòmic que l’ajuntament competent haurà de
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics
de nova creació en el municipi.
Aquest equivalent econòmic, tal i com queda suficientment detallat i justificat en
l’annex 3.02 Valoració econòmica dels sòls de cessió, s’ha fixat en un valor total i
final de 30.385€ que haurà de ser íntegrament aportat per la societat Busquets
Sitjà SL en tant que propietària única de les finques que es veuen afavorides per
l’augment de la densitat.

19

Diligència per fer constar que la proposta de Modificació puntual de la NNSS del municipi de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la unitat d’actuació número 2 (UA2) va ser aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació de data
28-03-2019.Del que en dono fe.SecretàriaAjuntament de Vilobí d’Onyar

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la UA.2
2. Memòria justificativa.

 Repetint el mateix argument exposat en relació a l’apartat 1r., no ens resulten
tampoc d’aplicació els apartats 3r. i 4rt. de l’article 100 del TRLUC atès que la
present modificació no comporta cap transformació dels usos permesos ni té
per objecte cap actuació aïllada de dotació de sistemes.
Finalment, en tant que modificació d’una figura de planejament, cal considerar també que
es dona perfecte compliment a l’article 97 del TRLUC doncs creiem que del conjunt
d’aquesta memòria se’n desprèn una justificació suficientment raonada de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència d’aquesta en relació als interessos públics i privats concurrents,
havent de recalcar en tot cas que l’interès públic de la mateixa recau principalment en
l’objectiu de proposar una tipologia edificatòria més adequada a les necessitats del mercat
(principalment perquè resulta més econòmica) i, com a conseqüència d’això, col·laborar en
facilitar l’accés de la població a un habitatge digne i suficient.
3.4.3. A NIVELL AMBIENTAL.
Entenem finalment que la modificació proposada, que afecta exclusivament a espais i
sistemes que ja gaudeixen de la classificació de sòl urbà consolidat, no suposa en cap cas
una tipologia de modificació susceptible de generar cap mena d’impacte ambiental afegit
per la qual cosa no en resulta ni preceptiva ni necessària l’avaluació ambiental d’aquest
document.
En aquest sentit entenem que la present modificació no és assimilable a cap dels supòsits
assenyalats en els articles 6 i/o 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental (d’àmbit estatal) ni tampoc a cap de les tipologies de modificació que es recullen
a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
(d’àmbit català).
Així doncs, fruit d’aquesta innecessarietat d’avaluació ambiental i atesa la tipologia de la
modificació tampoc s’ha cregut necessari ni convenient d’establir ni analitzar diferents
alternatives a la proposada.

3.5. CONCLUSIONS FINALS.
Així doncs, d’acord amb l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es considera
possible de reiterar que el gruix de l’exposició justifica de manera raonada i suficient la
necessitat de la iniciativa de la present modificació relativa a una millor ordenació de la UA.2
així com la seva oportunitat i conveniència en relació als interessos públics i privats
concurrents, havent d’assenyalar expressament que no ens trobem en cap dels supòsits de
l’apartat 2 del mateix article els quals comportarien una valoració negativa de l’expedient.
Per tant, ara sí com a conclusió final, la present Modificació de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la UA.2 dóna compliment a la normativa i

legislació que li són d’aplicació i concreta de manera suficient la millora de la ordenació, tal i
com s’ha justificat al llarg de la present memòria.
A tals efectes, la present modificació es concreta en els canvis següents:
Pel que fa a la documentació escrita ...


Tot i que es mantenen sense variació els redactats corresponents a les claus 2a – UA.2,
3a – UA.2 i 3b – UA.2, aquesta última d’acord amb la modificació aprovada l’any
2005, s’opta per recollir-los en la normativa derivada d’aquesta modificació
únicament als efectes de garantir una major claredat en l’aplicació dels diferents
paràmetres especialment atesa l’existència de les reiterades modificacions que han
afectat aquest sector (articles 1, 3 i 4 de la normativa de la modificació).
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Mitjançant l’article corresponent (article 2) es crea una nova clau 2b – UA.2, exclusiva
de l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2, mitjançant la qual es fixen els paràmetres
urbanístics, d’edificació i d’ordenació de l’illa de cases compresa entre els carrers
Pirineus, Pere Antoni, Passeig de la Crosa i Passeig de Lluís Companys (veure plànols).



Finalment s’afegeix un article específic (article 5) per a recollir i acotar en el temps
com i de quina manera cal fer la dotació econòmica compensatòria de les reserves
complementàries d’espais lliures que resulta impossible d’ubicar materialment dins
l’àmbit de la modificació.

Pel que fa a la documentació gràfica ...


La present modificació afecta també als plànols vigents de zonificació i ordenació
detallada de la UA.2 els quals són substituïts pels seus equivalents derivats de la
modificació amb l’objecte d’incorporar-hi els canvis justificats al llarg de la present
memòria.
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4. INICIATIVA i ENCÀRREC.
La present MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR EN
L’ÀMBIT DE LA UA.2 en els termes indicats en aquesta memòria, es formula a petició del
propietari majoritari de les parcel·les urbanes que en resulten directament afectades (veure
documentació acreditativa en el plànol I.04) havent assumit l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar la
iniciativa pública de la seva formulació d’acord amb el contingut de l’apartat 3r. de l’article
101 del TRLUC.
A tals efectes, el present document està íntegrament subscrit per l’arquitecte David Calvo i
Coromina, qui disposa de la competència i capacitat professional suficients per a la seva
redacció.

Vilobí d’Onyar, a febrer del 2019
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3.01. ANNEX 01.
REPORTATGE FOTOGRÀFIC.

Imatges generals del sector, totes elles preses des del Passeig Lluís
Companys.
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Imatges diverses dels habitatges unifamiliars aïllats existents en les
parcel·les qualificades amb la clau 3a de la UA.2
A diferència de les claus 2a i 2b, les característiques pròpies
d’aquesta tipologia fan que no es marqui una alineació continua
de les façanes.
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Imatges diverses de l’únic conjunt d’habitatges aparellats (clau 3b)
present en el sector.
En aquesta última imatge es confirma l’encert de mantenir per a
tota la longitud de la UA2 la mateixa separació a vial als efectes de
disposar d’una única alineació de façanes.
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Imatges diverses dels conjunts d’habitatges unifamiliars adossats
que el Pla contempla sota la clau 2a.
Destacar que tots ells responen a una alçada de planta baixa i
planta pis tot i que la normativa de la UA2 hi estableix com a
alçada màxima la Pb + 2.
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Imatges diverses de la illa compresa entre els carrers Pirineus, Pere
Antoni, Passeig de la Crosa i Passeig Lluís Companys, actualment
qualificada sota la clau 3b i que passa a ser zona 2b d’acord amb
la present modificació.
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3.02. ANNEX 02.
VALORACIÓ ECONÒMICA DELS SÒLS DE CESSIÓ.
1. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT A VALORAR.
Tal i com s’ha raonat en la memòria justificativa de la present MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR EN L’ÀMBIT DE LA UA.2, de dita modificació
en resulta un petit increment de la densitat residencial en tant que fruit del canvi de tipologia
es passa dels 88 als 95 habitatges per al total de l’àmbit de la UA.2.
Com a conseqüència d’aquest augment i en aplicació de l’article 100.2 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, parcialment modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer) resulta necessari dur a terme una reserva complementària de sòl per
a espais lliures equivalent a 10 m2 per cada nou habitatge; o sigui de 70 m2 en total.
No obstant això i tal i com també s’ha justificat en l’apartat corresponent de la memòria
resulta materialment impossible de realitzar aquesta reserva complementària dins l’àmbit de
la UA.2 de manera que, tal i com ja preveu el mateix article 100.2, cal procedir a la cessió
del valor econòmic equivalent.
És doncs per aquesta raó que s’adjunta com a document annex la present valoració
econòmica, la qual té únicament per objecte determinar quin és l’equivalent econòmic
d’aquests 70 m2 d’espais lliures que caldria reservar.
Així mateix cal indicar que dita valoració es duu a terme tot assimilant aquesta porció de sòl a
una porció de parcel·la urbana edificable del sector, havent escollit en aquest cas a una
parcel·la tipus qualificada sota la clau 2b – UA.2 en entendre que és d’aquí on deriva la
necessitat d’aquesta reserva complementària i, en conseqüència, d’aquesta valoració.

2. MÈTODE EMPRAT EN LA PRESENT VALORACIÓ.
D’acord amb la legislació sectorial vigent en matèria de valors del sòl (el Reial Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana i el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl), l’obtenció del valor econòmic d’una porció de
sòl urbà consolidat es pot realitzar a partir d’un simple estudi de mercat de productes
immobiliaris similars essent aquest el mètode que a priori caldria aplicar en aquest cas.
No obstant això, la tipologia edificatòria que li pertoca a la clau 2b a valorar, es correspon
amb un model urbanístic que es basa en la promoció de conjunts complerts d’habitatges per
la qual cosa resulta ser una tipologia inexistent de manera individualitzada en el mercat
immobiliari com a parcel·la sense edificar.
Així doncs, si bé podríem emprar altres tipologies de parcel·les urbanes sense edificar que sí
es troben a la venda en l’àrea de Vilobí i/o el seu entorn proper, hem d’entendre que no
obtindríem un resultat suficientment just per als interessos públics en tant que es corresponen
amb parcel·les de superfícies molt superiors i, per tant, amb valors unitaris inferiors.
A partir d’aquí i veient que sí trobem en el mercat productes similars construïts o en procés de
construcció, entenem que resulta suficientment encertada la utilització de la metodologia
descrita en l’article 22 del Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl per a la valoració de sòl
urbanitzat no edificat en base a l’obtenció d’un valor de repercussió del sòl d’acord amb les
següents expressions:
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VS= ∑ Ei x VRSi
VRS = [ Vv / K ] – VC
On ...
VS:
Ei:
VRS:
Vv:
K:

Vc:

valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros per metre quadrat de sòl
edificabilitat corresponent a cadascun dels usos considerats , en metres
quadrats edificables per metres quadrats de sòl
valor de repercussió del sòl en euros per metre quadrat edificable de l’ús
considerat.
valor en venda del metre quadrat d’edificació d’ús considerat pel producte
immobiliari acabat, calculat sobre la base d’un estudi de mercat
estadísticament significatiu, en euros per metre quadrat edificable.
coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, incloses les
financeres, gestió i promoció , així com el benefici empresarial normal de
l’activitat de promoció immobiliària necessària per la materialització de
l’edificabilitat.
valor de la construcció en euros per metre quadrat edificable de l’ús
considerat. Serà el resultat de sumar totes les despeses d’execució material
de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l’import
dels tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes
i direcció de les obres i altres despeses necessàries per la construcció de
l’immoble.

Un cop obtingut aquest valor (VRS) podrem determinar el valor econòmic total d’una parcel·la
tipus i a partir d’aquest, proporcionalment, el valor de la porció de 70 m2 que resulta ser el
veritable objecte d’aquesta valoració.

3. BASES DE CÀLCUL i DADES PRÈVIES.
3.1. VALOR DE VENDA (Vv) DE PRODUCTES IMMOBILIARIS SEMBLANTS.
Cal dur a terme un petit estudi de mercat en pàgines web del sector immobiliari per a
detectar ofertes reals de productes similars a Vilobí i/o en municipis propers que ens puguin
ser d’utilitat encara que hi calgui d’aplicar algun tipus de coeficient corrector per tal de fer
encara més acurada la comparació de valors.
A tals efectes s’han escollit les ofertes immobiliàries següents:
1. CASA ADOSSADA DE NOVA CONSTRUCCIÓ A VILABLAREIX.

Preu de venda.Superfície construïda.Superfície de parcel·la.-

321.000€
180 m2 (Pbx + P1)
210 m2

Valor de venda unitari (Vv).-

1.783,33 €/m2

2. CASA ADOSSADA DE NOVA CONSTRUCCIÓ A QUART.

Preu de venda.Superfície construïda.Superfície de parcel·la.-

359.000€
205 m2 (PSot + Pbx + P1)
120 m2

Valor de venda unitari (Vv).-

1.751,22 €/m2
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3. CASA ADOSSADA AMB 15 ANYS D’ANTIGUITAT A VILOBÍ D’ONYAR.

Preu de venda.Preu de venda corregit.Superfície construïda.Superfície de parcel·la.-

140.000€
200.000€ (factor de depreciació = 0,70).
140 m2 (Pbx + P1)
112 m2

Valor de venda unitari (Vv).-

1.666,65 €/m2

4. CASA ADOSSADA DE NOVA CONSTRUCCIÓ A VILOBÍ D’ONYAR.

Preu de venda.Superfície construïda.Superfície de parcel·la.-

275.000€
170 m2 (Pbx + P1)
140 m2

Valor de venda unitari (Vv).-

1.617,65 €/m2

5. CASA ADOSSADA DE NOVA CONSTRUCCIÓ A SANTA COLOMA DE FARNERS.

Preu de venda.Superfície construïda.Superfície de parcel·la.-

325.000€
210 m2 (PSot + Pbx + P1)
150 m2

Valor de venda unitari (Vv).-

1.547,62 €/m2

3.2. COEFICIENT K.
L’article 22.2 del Reglament de valoracions de la Llei del sòl fixa que el coeficient k tindrà un
valor de 1,40 amb caràcter general admetent una reducció de fins a 1,20 en situacions de
sòl destinat a habitatges unifamiliars en municipis de baixa dinàmica immobiliària així com un
augment fins a 1,50 en sòls destinats a promocions d’edificació plurifamiliar en alçada
localitzats en municipis amb una forta demanda immobiliària.
Per al cas que ens ocupa s’ha optat per rebaixar el valor del coeficient k fins a 1,20 en les
promocions de Vilobí d’Onyar i Santa Coloma de Farners i fins a 1,30 en les promocions de
Vilablareix i Quart en tant que municipis més propers a l’àrea urbana de Girona i, per tant,
amb major dinàmica immobiliària.

3.3. VALOR DE CONSTRUCCIÓ (Vc).
Tal i com s’estableix en la reglamentació sectorial vigent el valor de construcció (Vc) no és
únicament el cost bàsic derivat de materials i mà d’obra sinó que inclou també la part
proporcional d’impostos (habitualment un 2% del cost de construcció), els honoraris
professionals de redacció de projectes, direcció d’obres i altres despeses de gestió
(habitualment un 12,5%) i el cost de les llicències urbanístiques necessàries (habitualment a
l’entorn d’un 3%).
Havent obtingut de revistes especialitzades del sector un cost de construcció unitari per a
habitatges unifamiliars entre mitgeres de planta baixa i planta pis de 765,92 €/m2, s’obté el
valor de construcció (Vc) següent:

Cost de construcció - CC

Impostos
2% VM

Honoraris
12,5% CC

Llicències
3% CC

TOTAL
Vc

811,92€

+ 33,79€

+ 101,49€

+ 24,36€

971,56
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3.4. VALOR DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL INDIVIDUALITZAT (VRsi).
Si duem a terme el càlcul per a cadascun dels exemples de mercat escollits en resulten els
següents Valors de repercussió del sòl:
1. VRS.1 = (1.783,33 / 1,3) – 971,56 = 400,23 €/m2 st.
2. VRS.2 = (1.751,22 / 1,3) – 971,56 = 375,53 €/m2 st.
3. VRS.3 = (1.666,65 / 1,2) – 971,56 = 417,31 €/m2 st.
4. VRS.4 = (1.617,65 / 1,2) – 971,56 = 376,48 €/m2 st.
5. VRS.5 = (1.547,62 / 1,2) – 971,56 = 318,12 €/m2 st.

3.4. VALOR DE REPERCUSSIÓ PROMIG (VRs).
Dels valors assenyalats en l’apartat anterior en resulta un Valor de repercussió del sòl promig
de 377,54 €/m2 st. essent aquest el valor que utilitzarem per obtenir el valor total del sòl
urbanitzat no edificat.

4. VALOR FINAL RESULTANT.
Si apliquem el valor de repercussió promig obtingut a una parcel·la tipus qualificada sota la
clau 2b en l’àmbit de la UA.2 en resulta el valor següent:
VALOR DE REPERCUSSIÓ.SOSTRE MÀXIM EN CLAU 2b.VALOR TOTAL D’UNA PARCEL·LA.-

377,54 € / m2 st.
165,60 m2
377,54€ / m2 st x 165,60 m2 = 62.520,62€ ≈ 62.500€

A partir d’aquí i prenent com a base una parcel·la de les més petites* podem reconvertir
aquest valor en un preu per m2 de sòl i posteriorment aplicar-lo a la superfície de 70 m2 que
es vol valorar per tal d’obtenir-ne el seu cost equivalent:
VALOR TOTAL DE LA PARCEL·LA.SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA.VALOR UNITARI DEL SÒL.SUPERFÍCIE TOTAL A VALORAR.VALOR TOTAL i FINAL.-

62.500€
144 m2 (6 x 24 mts.).
434,03 €/m2 sòl
70,00 m2.
30.382,10€ ≈ 30.385,00€

Per tant, el valor final resultant d’una porció de sòl de 70 m2 de la UA.2 a utilitzar com a
equivalent econòmic de la reserva complementària de sistemes d’espais lliures que resulta
del compliment i aplicació de l’article 100.2 del TRLUC és de TRENTA MIL TRES-CENTS
VUITANTA-CINC EUROS (30.385,00€).

Vilobí d’Onyar, a febrer del 2019

(*)
Tot i que en clau 2b hi trobem parcel·les centrals (de 144 m2 de superfície) i laterals (de 216 m2), en tant
que ambdues disposen de la mateixa edificabilitat, s’ha optat per assimilar la porció de sòl únicament a
la parcel·la més petita en favor del resultat final i, per tant, de l’interès públic predominant.
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3. NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓ.
Article 1.
Clau 2a – UA.2
Tipologia ...

Habitatge unifamiliar en filera alineat a vial.

Ordenació ...

Segons volumetria definida en plànols.

Parcel·la mínima ...

140 m2
+ 5% segons regularització de parcel·lació

Façana mínima ...

6 mts.

Separació a vials ...

Segons plànol d’ordenació.

Profunditat edificable ...

12 mts.

Ocupació ...

50%

Edificabilitat ...

1,5 m2 st. / m2 sòl

Alçada màxima ...

9,5 mts.
Pb. + 2

Altres ...

No s’admetran edificacions auxiliars a l’espai lliure
interior de les parcel·les.

Article 2.
Clau 2b – UA.2
Tipologia ...

Habitatge unifamiliar en filera alineat a vial.

Ordenació ...

Segons volumetria definida en plànols.

Parcel·la mínima ...

140 m2
+ 5% segons regularització de parcel·lació

Façana mínima ...

6 mts.

Separació a vials i/o veïns ...

Segons plànol d’ordenació detallada.

Profunditat edificable ...

12 mts.
Segons plànol d’ordenació detallada.

Ocupació ...

En cas de preveure una planta soterrani conjunta
per a ús d’aparcament s’admetrà que aquesta
depassi l’ocupació fixada pels habitatges sempre
i quan no s’envaeixin les franges de separació
frontals (al Passeig de la Crosa i al Passeig Lluís
Companys) i la cota de la planta baixa no superi
en més de 0,60 mts. la rasant del carrer.
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165,60 m2 st. per habitatge
(màx. 72 m2 en plantes 0 i 1 i la resta en planta 2).

Edificabilitat ...

En cas de preveure una planta soterrani conjunta
per a ús d’aparcament aquesta no computarà
als efectes de l’edificabilitat en tant que planta
sota rasant, motiu pel qual aquesta planta
soterrani únicament podrà ser visible en aquells
punts que s’habilitin com a accés rodat a la
mateixa.
Si bé el nombre de plantes resta fixat en Pb. + 1
(6,5 mts. a la cara superior del sostre de la planta
1a.), s’admetrà una segona planta pis amb una
ocupació màxima equivalent a un 35% de la
planta inferior i sempre i quan la superfície
construïda total no excedeixi la indicada en
l’apartat previ.
Aquesta porció de planta segona s’ubicarà
preferentment a la zona central essent possible
de resoldre la coberta a 2 aigües com si d’un
simple sotateulada es tractés o alliberant l’espai
no computable com a terrassa plana transitable,
havent de computar com a sostre construït tot
espai que gaudeixi d’una alçada lliure interior
igual o superior a 1,50 mts.

Alçada màxima ...

En qualsevol cas, l’alçada màxima a carener,
inclosa aquesta segona planta, no podrà ser mai
superior a 9,50 mts.
No s’admetran edificacions auxiliars a l’espai lliure
interior de les parcel·les.
Cadascun dels conjunts assenyalats en el plànol
d’ordenació detallada (de 5 o 6 habitatges) seran
unitaris, mantindran una mateixa composició
estètica i s’esdevindran d’un mateix projecte
arquitectònic, admetent en aquest sentit que les
alçades màximes es mesurin en el centre de
cada agrupació a fi d’evitar escalonats
innecessaris.

Altres ...

No s’admetran llicències d’edificació separades
en una mateixa agrupació d’habitatges tot i que
sí se n’admetrà un ritme d’execució diferenciat i,
per tant, certificats de final d’obra parcials (essent
condició indispensable haver finalitzat l’estructura i
tancaments de tot el conjunt).

Article 3.
Clau 3a – UA.2
Tipologia ...

Habitatge unifamiliar aïllat.

Ordenació ...

Segons volumetria definida en plànols.
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Parcel·la mínima ...

450 m2
+ 5% segons regularització de parcel·lació

Façana mínima ...

17 mts.

Separació a vials ...

4 mts.

Separació a veïns i fons ...

4 mts.

Ocupació ...

30%
+ 5% per edificacions auxiliars

Edificabilitat ...

0,6 m2 st. / m2 sòl
Incloses les edificacions auxiliars
9,5 mts.
Pb. + 2, per als volums principals.

Alçada màxima ...

3 mts.
Pb., per a les edificacions auxiliars.

Altres ...

Les edificacions auxiliars es construiran adossades
a l’edificació principal, respectant les separacions
a veïns.

Article 4.
Clau 3b – UA.2
Tipologia ...

Habitatge unifamiliar aparellat.

Ordenació ...

Segons volumetria definida en plànols.

Parcel·la mínima ...

240 m2
+ 5% segons regularització de parcel·lació

Façana mínima ...

10 mts.

Separació a vials ...

Segons plànol d’ordenació detallada.

Separació a veïns no adossats ...

3 mts. a laterals
4 mts. a fons

Ocupació ...

43%

Edificabilitat ...

0,9 m2 st. / m2 sòl

Alçada màxima ...

9,5 mts.
Pb. + 2
No s’admetran edificacions auxiliars a l’espai lliure
interior de les parcel·les.
Es redactarà el projecte dels dos habitatges de
forma unitària.

Altres ...

Es permetrà la segregació en dos habitatges
independents un cop finalitzades les obres.
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Article 5.
Sistema de gestió.
El conjunt de l’àmbit de la UA.2 manté la seva condició de sòl urbà consolidat per la qual
cosa no hi resulta necessari l’establiment de cap sistema de gestió urbanística atès que no hi
ha obres d’urbanització ni cessions de terrenys a gestionar.
Això significa que la concessió de llicències urbanístiques d’edificació dins la UA.2 només
requereix la presentació del corresponent projecte tècnic (i la resta de documentació tècnica
i administrativa indicada a l’Ordenança corresponent) amb la única excepció de les
parcel·les qualificades amb la clau 2b – UA.2 en quin cas caldrà garantir que s’ha fet efectiu
el pagament de la quantitat econòmica assenyalada en substitució de la reserva
complementària d’espais lliures que no és possible d’ubicar materialment dins del sector,
donant així compliment al que disposa l’article 100.2 del TRLUC.
De la mateixa manera, independentment de quin sigui el moment en que és sol·licitin dites
llicències i a fi d’evitar la depreciació d’aquest dipòsit, caldrà garantir que es fa efectiu en un
termini màxim de 6 mesos des de la publicació en el DOGC de l’aprovació definitiva
d’aquesta modificació.
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