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HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
MG DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

Projecte Bàsic de reforma i ampliació de la masia Can Fragata

Objecte de l’encàrrec:

Reforma i ampliació.
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Polígon 1, parcelꞏla 267. Els Masos

Municipi:

Ventalló
Comarca de l’Alt Empordà - Girona

Referència cadastral:

000700300EG06E0001JD (masia)
17224A001002670000QR (parcelꞏla)

MG 2 Agents del projecte

Promotors:

Nom: CASTANHOLA S.L
DNI: B-66963604
Adreça: Avinguda Portal de l’Angel, 2 1er 2a
08002 Barcelona

Arquitecte:

Nom: bAR Arquitectura i Disseny
Joan Francesc García Beltran
Nº colꞏlegiat:
NIF:
Direcció:
Telèfon:

Barcelona, maig 2022
El PROMOTOR

L’ARQUITECTE
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia i condicionants
Es tracta de la intervenció arquitectònica en una masia aïllada de planta baixa, primera i sota coberta.
Actualment té una planta rectangular, fruit de les diferents ampliacions que ha s’han anat construint al
voltant del cos principal.
L’accés a la parcelꞏla es realitza per un camí sense asfaltar, ubicat en l’extrem est que mena fins la façana
Sud-est, on hi ha una plaça formigonada, destinada a aparcament. L’orientació de la masia és Sud-est Nord-oest. Es un edifici implantant en la zona central d’una parcelꞏla de camps i arbres fruiters.
La topografia de la parcelꞏla varia entre la cota +33.20, ubicada en l’extrem oest, fins a la cota 27.30 ubicada
en l’extrem nord.
La cota topogràfica de la planta baixa de masia és la 29,60, a partir d’ara, la +0.00 de projecte.
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Ventalló.
La masia Can Fragata es troba englobada dins del catàleg de Masies i cases rurals d’aquest text refós. Està
catalogada amb el número 9.
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li
sigui d’aplicació.

MD 2 Descripció general del projecte
MD 2.1 Descripció general de l’edifici i del projecte
Estat actual:
Es tracta del projecte de reforma i ampliació de la masia Can Fragata. La intervenció afecta a les tres
plantes de l’edifici. En planta baixa es fa una petita ampliació en façana nord-oest per ubicar-hi la sala
d’instalꞏlacions i un nou aseo. S’aprofitarà la porta d’accés existent per comunicar la masia amb aquesta
nova zona ampliada.
La masia té unes dimensions màximes de:
en planta baixa: 15,28m de llargada i de 11,52m de fondària
en planta primera: 12m de llargada i de 11,52m de fondària
en planta sota coberta: 8,82m de llargada i de 7,15m de fondària
El cos principal té planta baixa, pis i sota coberta. Els murs són de maçoneria vista i uns gruixos que varien
entre els 50 i 55cm. Les cantonades són amb totxo manual pla. La coberta és a dues aigües amb vessants a
sud i nord. L’acabament és de teula àrab. Algunes finestres de la façana principal tenen un emmarcat amb
totxo manual.
Per la façana nord-oest hi ha una ampliació de planta baixa i planta primera, amb una coberta a una aigua
cap a nord. L’acabament també és de teula àrab. Els murs de planta baixa tenen un gruix de 45cm i són de
maçoneria vista. En planta primera el mur és de maçoneria en la façana Nord, amb un gruix de 45cm i és de
totxana en els testers est i oest; amb un gruix de 30cm.
Per la façana sud-est hi ha una primera ampliació de planta baixa i planta primera, acabada amb una
coberta plana transitable, destinada a terrassa. Els murs són de maçoneria vista i amb gruixos variables
entre els 40 i 45cm. En aquesta mateixa façana hi ha una segona ampliació només en planta baixa i coberta
inclinada orientada a sud-est. Els murs són de totxana vista i un gruix de 15cm excepte en la façana
principal, que és de maçoneria i un gruix de 40cm. En aquest cos trobem un forn de llenya adossat per
façana nord-oest, amb coberta a dues aigües. Aquesta peça té una porta d’accés des de la façana sud-est.
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El nivell de planta baixa està ubicat a la cota +29,60 (+0.00 de projecte). L’accés a la masia és realitza des
de la crugia central, on hi ha una peça de distribució cap a dues estances laterals i una posterior destinades
a corts. Des d’aquesta peça central accedim a les plantes superiors a traves d’una escala d’obra. Els murs
interiors tenen un gruix de 45cm. El sostre és de bigues de formigó prefabricat, i entrebigat de totxo pla
manual, pintat. L’alçada lliure varia entre els 250 i 288cm en aquesta planta. El cos annex vinculat al forn de
llenya te coberta amb bigues de fusta i entrebigat de totxo manual pla.
El nivell de planta primera és el +32,39 (+2,67 de projecte). Des de l’escala de planta baixa s’arriba a una
peça central destinada a sala d’estar que serveix per distribuir a les estances perimetrals, destinades a tres
habitacions i un bany. Hi ha un pas cap a nord que comunica amb la cuina, proveïda d’una llar de foc de
llenya. Des de la cuina s’accedeix al rebost i a una estança destinada a sala. Totes les peces tenen finestres
amb ventilació natural directa a exterior.
L’alçada lliure de la sala és de 2,58m; la de les habitacions de 2,40m; la de la cuina és de 2,80m. Les bigues
són de fusta pintada. En alguna habitació s’ha reforçat amb bigues de formigó colꞏlocades a centre
d’entrebigat.
El nivell de planta sota coberta és el +34,94 (+5,34 de projecte). S’hi accedeix des de la sala central de
planta primera, amb una escala de dos trams. Arribem a una peça destinada a sala polivalent, que té accés
a la terrassa est i a una altra peça destinada també a sala polivalent. Les dues tenen finestres amb
ventilació natural.
La coberta és de biguetes de formigó armat i entrebigat de totxo pla, vist.
El desguàs de pluvials i fecals, discorre vist principalment per la façana nord-oest fins a la fossa sèptica,
propera a la masia.
El cablejat de llum i de telèfon arriben a la masia de forma aèria, fins a la façana principal.
La masia disposa d’una cisterna d’aigua enterrada en el cos annex de planta baixa de la zona est.

Descripció de la proposta:
La proposta consisteix en la rehabilitació de les estances de la masia, la millora en el confort interior aïllant
tota l’envolupant per la cara interior i adequant espais exteriors per vincular l’edifici amb l’entorn rural on
s’ubica.
Per millorar les condicions d’accessibilitat de l’edifici, es colꞏlocarà un ascensor per a 4 persones, amb accés
directe des del hall d’accés de planta baixa. Servirà només la planta baixa i la planta primera. La planta sota
coberta no serà accessible per no haver d’afectar la coberta amb sobre recorreguts en la darrera planta.
Planta baixa:
Serà destinada a zona de dia. Es conserva l’accés principal des del hall d’accés, ubicat a centre d’edifici,
des de la façana principal (sud-est). En aquesta planta s’hi ubicarà la sala d’estar, el menjador i la cuina,
ocupant un sol espai en la franja oest. Per unificar els tres espais s’obrirà parcialment el mur central. Des de
la sala d’estar s’obriran nous accessos cap a l’exterior, per vincular-la a una nova terrassa orientada a sudoest. Serà una terrassa parcialment coberta per una gelosia transitable des de les habitacions de la planta
superior. Es mantindran els passos existents per connectar el hall d’accés amb la cuina i sala. Des de la
zona de cuina hi haurà un passadís que connectarà amb la bugaderia, un aseo i la sala d’instalꞏlacions.
Aquestes dues darreres estances s’ubicaran en una zona ampliada, totalment integrada a la masia, i només
de planta baixa. Tindrà coberta inclinada i servirà per unificar i integrar el volum existent del forn amb
l’envolupant de l’edificació. Es farà noves obertures per poder ventilar correctament els espais, segons
requeriments del DB HS-3. Es mantindrà l’escala existent de planta baixa a primera.
Des del hall d’accés es tancarà l’accés cap a la crugia est, ja que aquell espai estarà destinat a estudi de
treball i tindrà accés exterior, des de la façana principal. L’estudi tindrà una zona de treball de l’artesania,
vinculada al forn de llenya, i una altra peça de treball i emmagatzematge, amb accés a una cambra
higiènica. Es farà noves obertures per poder ventilar correctament els espais, segons requeriments del DB
HS-3.
Es farà un revestiment interior de tota la façana amb doble capa d’aïllament i plaques de cartró guix. El mur
central serà amb pedra vista en la zona de la cuina. La resta de murs interiors seran revestits amb plaques
de cartró guix o enguixat.
8
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Planta primera:
Serà destinada a zona de nit. L’escala i l’ascensor arriben a una peça central destinada a sala, que serveix
per distribuir a les 3 habitacions perimetrals. Cadascuna tindrà un bany complert a l’interior. L’habitació
ubicada a la franja nord (H2) tindrà també una zona de despatx.
L’habitació 1 i 2 tindran accés a una nova terrassa ubicada en la façana oest, que serveix de gelosia de la
terrassa de planta baixa.
L’habitació 3 tindrà accés a una nova terrassa ubicada en la façana est, que és la resultant de modificar
lleugerament la coberta inclinada existent per transformar-la en coberta plana transitable. Es modificarà
l’escala de planta primera a planta sota coberta per poder garantir l’alçada mínima de pas en l’escala
inferior, ja que actualment és de 170cm aproximadament. Es farà una escala metàlꞏlica, lleugera. Es
conservaran els passos interiors existents necessaris per connectar estances i es tapiarà la resta de passos.
Es farà un revestiment interior de tota la façana amb doble capa d’aïllament i plaques de cartró guix. Els
murs interiors seran revestits amb plaques de cartró guix o enguixat. Es conservarà el paviment existent. Hi
ha dues estances on ja s’havia aixecat el paviment. Es pavimentarà seguint el mateix especejament i les
mateixes peces de tova. Es mantindrà el sostre de bigues de fusta i entrebigat ceràmic, sanejant tot el
parament.
Planta segona:
Serà destinada també a zona de nit. Hi haurà una habitació (H4) amb càmbra higiènica i una sala d’estar. Es
mantindrà el pas interior existent i també la porta de sortida a terrassa.
Es farà una nova obertura en façana oest, vinculada a l’habitació i una altra obertura vinculada a la càmbra
higiènica.
S’aïllarà la coberta per la cara interior i es farà un fals sostre de plaques de cartró guix. Es farà un
revestiment interior de tota la façana amb doble capa d’aïllament i plaques de cartró guix. El mur central
serà revestit amb plaques de cartró guix o enguixat.
L’alçada lliure varia entre els 2,80m en carener fins als 1,93m en el punt més baix, però garantint una alçada
mitjana de 2,40m, la mínima per poder adequar-hi una habitació.
Cobertes:
Es mantindran les cobertes inclinades, de teula àrab. La petita ampliació nord serà amb la mateixa teula
àrab per integrar-la al conjunt.
Les terrasses de planta primera seran amb tauler de fusta, amb junta oberta. La terrassa oest tindrà una
estructura nova, amb pilars i jàsseres metàlꞏliques. La terrassa est apoiarà sobre la coberta de l’estudi.
Façanes:
L’actuació principal serà sanejar el cos antic (Pb+2) per netejar la pedra i rejuntar amb morter de calç per
conservar el volum principal. Per marcar la jerarquia i els afegits posteriors, es proposa unificar la resta de
parts de l’envolupant amb un arrebossat rústic de morter de calç
Bassa de rec:
Es farà una piscina en una zona central del camp oest, a uns 35m a l’oest de la masia. Es farà una
plataforma de 12,80 de llarg i 7,50m d’amplada, elevada uns 60cm sobre el terreny. La piscina serà de
8x3m i una fondària variable entre 20cm i 150cm. La resta serà una plataforma de totxo manual destinada a
hamaques, sofàs exteriors, etc.

9
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística i ordenances municipals
Planejament:
Normes subsidiàries de planejament municipal de Ventalló
Us: habitatge
Sòl no urbanitzable
Text refós de les normes subsidiàries de planejament municipal de Ventalló
Article 5.5.6 edificis actualment existents a sòl no urbanitzable
“No es podran autoritzar obres que representin un augment en l’edificació superior al 25% de l’obra existent,
així com alçades superiors a les construïdes en cada edifici, sense superar els 7,5m. Es seguirà el mateix
estil de la construcció existent”
La superfície construïda existent és de 364,28m2
Les obres d’ampliació tenen una superfície construïda de 18m2 (5%). CUMPLEIX
Alçada màxima permesa en l’ampliació: 7,5m
Alçada màxima cos ampliat en projecte: 4,40m. CUMPLEIX

10
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MA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ACTUACIÓ
Els elements principals de la reforma i ampliació de la Masia Can Fragata que modifiquen l’envolupant
existent, i per tant, s’ha de justificar la seva correcta integració a l’edificació, a la parcelꞏla i a l’entorn, són
els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Zona ampliada en planta baixa, en façana nord
Terrassa zona sud-oest
Obertures i fusteria exterior
Revestiments
Piscina

1. Zona ampliada en planta baixa, en façana nord
Analitzant l’arquitectura de Can Fragata s’observa que hi ha una gran disconformitat de materials i
volumetries, degut segurament, a les diferents ampliacions que es van anar realitzant. Segurament seguint
criteris de funcionalitat més que d’integració arquitectònica.
Es detecta un cos principal, de PB+2, amb façana de pedra i coberta a dues aigües, de teula àrab. Es pot
apreciar una intervenció en planta sota coberta aixecant lleugerament i desplaçant el carener. L’acabat de
façana és amb totxo manual. Seguidament es detecta un volum adossat per façana nord, de planta baixa
+1. Aquest cos té acabat de pedra en planta baixa i totxo vist en planta primera. Coberta inclinada a una
aigua.
Per façana est es veuen dues ampliacions: una primera de planta baixa i planta pis. Aquesta està acabada
amb pedra i té una coberta planta transitable. Hi ha un segon volum adossat, de planta baixa, amb acabat
de totxo i coberta inclinada a una aigua. Des d’aquest cos baix apareix el volum d’un forn de llenya en
façana nord.
A nivell volumètric es detecten certes irregularitats tant de materialitat com de geometria. Alhora, les
necessitats de programa en la rehabilitació requereixen peces que en l’edifici existent no disposa. Són una
sala d’instalꞏlacions (l’edifici no té instalꞏlació de calefacció ni climatització) i un aseo de servei de planta.
S’estudia la millor posició on ubicar aquestes peces i es conclou que la intervenció en façana nord és la que
més pot integrar-se a la volumetria i alhora cosir el volum del forn de llenya per deixar-lo integrat al conjunt.
El forn tindrà una petita remunta. La coberta de la sala d’instalꞏlacions i aseo tindrà una coberta inclinada
cap a est que s’unificarà amb la del forn.
La zona ampliada de planta baixa, que modifica de manera molt lleu l’aspecte general de la construcció, té
una superfície construïda de 18m2.

2. Terrassa zona sud-oest
El nou programa de la masia està plantejat ubicant la zona de dia en planta baixa per gaudir dels espais
exteriors tant en façana principal com en façana sud oest. Tant la sala d’estar, com el menjador i la cuina
estan orientats a sud-oest. Es planteja fer dues obertures amb finestres balconeres. Es planteja pavimentar
l’espai exterior per generar una terrassa longitudinal, de tota l’amplada de la façana. Serà amb totxo manual,
colꞏlocat en espiga El paviment es continua per davant de tota la façana principal. L’amplada de la terrassa
sud-oest és de 3,50m. Com que el terreny té un lleuger desnivell, s’absorbirà realitzant un banc de 45cm
d’alçada i 60cm d’amplada, també amb totxo manual colꞏlocat vertical. Per resoldre el petit desnivell cap al
terreny nord, apareixen dos graons al final de la terrassa, realitzats amb totxo manual , colꞏlocat vertical.
S’ha triat el totxo manual perquè ja és un element que apareix en moltes cantonades de la façana i en els
perímetres de les obertures de façana principal.
Aquesta terrassa funcionarà com a menjador d’estiu. Es necessari colꞏlocar una zona de protecció solar. Es
proposa fer una pèrgola que servirà de terrassa per les habitacions H1 i H2 de planta primera. Els pilars de
la terrassa seran 4 i quedaran ubicats just davant del banc longitudinal de planta baixa. Les mides de la
terrassa seran 8,60x3,50m. Estarà resolta amb estructura metàlꞏlica, per poder aconseguir seccions molt
petites i que l’impacte a l’entorn sigui el mínim possible. Seran 4 pilars de 12x12cm i jàsseres també de
11
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12x12cm collades a façana. El paviment serà amb tauler de fusta massís, separats 10mm entre ells. Les
baranes seran amb muntants separats uns 120cm entre ells i un passamà superior. L’acabat de la barana
serà amb malla d’acer inoxidable imitant la malla de galliner usada sempre en el mon rural. Es un element
molt lleuger, permeable i de poc impacte visual; ideal per aquest tipus d’actuació. L’objectiu d’aquesta
intervenció és que sigui delicada, lleugera i no robi protagonisme a la façana de pedra del volum principal.
Creiem que usar estructura metàlꞏlica és la millor opció per aconseguir aquest objectiu, posant en valor la
intervenció actual respecte l’edifici existent.

3. Obertures i fusteria exterior
Es proposa mantenir el màxim d’obertures existents possibles. Les noves obertures segueixen criteris de
compliment del decret d’habitabilitat, alhora que s’integren al màxim al tipus d’obertures existents.
En façana principal es conserven les obertures existents, ja que són les que presenten un interès
arquitectònic major. Es realitza dues noves obertures en planta baixa, de 1mx1m.
En façana sud-oest les obertures són balconeres en planta baixa i primera perquè tenim les dues terrasses.
En planta sota coberta es fa una nova obertura per l’habitació 4 i pel bany.
En façana nord-oest es fa una porta d’accés secundari des de la cuina i una obertura allargada sobre el
taulell de la cuina per així aconseguir una vinculació visual major amb el camp. Es faran dues noves
obertures allargades, de 60x100cm per ventilació de bugaderia i aseo. En planta primera també es fa una
obertura lleugerament allargada per aconseguir el mateix efecte de connexió visual amb l’entorn natural
exterior que generem a la cuina. En aquest cas la peça interior és un despatx i poder gaudir de les visuals
de l’entorn seran molt important.
En façana nord-est es realitza diferents obertures en format balconera perquè hi ha diferents terrasses.
La fusteria actual està en mal estat, amb vidre senzill. S’ha de colꞏlocar nova fusteria en tota la masia. Està
plantejada com un element que vol tenir un impacte visual mínim, per posar més en valor encara el volum,
la pell de la masia. Es plantegen en acer lacat gris tipus oxiron o similar, similar a l’estructura de la pèrgola.
La porta d’entrada a la masia i a l’estudi serà amb fusta i tindrà una franja vidriada per ilꞏluminar l’estança
interior. Tindrà porticons per la part interior.

4. Revestiments
Com s’ha comentat anteriorment la masia té algunes façanes revestides en pedra i algunes en totxo vist.
L’actuació consisteix en dues línies diferenciades:
1- repicar i rejuntar la pedra amb morter de calç en les façanes del cos principal, de planta baixa,
primera i sota coberta, amb coberta a dues aigües.
2- Arrebossar amb morter de calç, utilitzant arena de la zona i àrid de la zona per generar un
arrebossat amb una textura i color que integri l’edificació als colors de l’entorn. Serà color terrós.
D’aquesta manera integrem tots els volums que van anar apareixent al voltant del cos principal de pedra
amb un sol revestiment, deixant l’actuació molt simplificada i neta a nivell arquitectònic. Els retorns de les
finestres també seran amb el mateix arrebossat.

5. Piscina
Es proposa realitzar una piscina en una ubicació allunyada de la masia, construïda com un element aïllat,
que vol recordar les basses de rec. Es un element que es vol integrar a l’entorn utilitzant el totxo manual per
construir els murets. S’eleva 60cm respecte la cota natural del terreny. Es una piscina de 8x3m i una
fondària variable entre 1,2m i 1,5m de fondària. Al nivell de la piscina hi ha una plataforma que està
revestida també amb totxo manual colꞏlocat en espiga, igual que la terrassa de la planta baixa. Es proposa
construir una pèrgola que anirà coberta de plaques fotovoltaiques. D’aquesta manera les cobertes de la
masia queden lliures d’aquests elements que tot i millorar molt l’eficiència energètica de l’edifici genera un
impacte visual molt important. La piscina està ubicada en una zona allunyada de tots els perímetres de
parcelꞏla i rodejada d’arbres fruiters i oliveres que minimitzen l’impacte visual d’aquest element.
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II. PRESSUPOST
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CAPITOLS

FONAMENTS
MOVIMENT DE TERRES
ENDERROCS
ESTRUCTURA
GESTIO DE RESIDUS
RAM PALETA
PLADUR I GUIXOS
COBERTA
REVESTIMENTS
PAVIMENTS
AILLAMENTS
DRENATGES
SANEJAMENT I ESCOMESES
FUSTERIA INTERIOR
FUSTERIA EXTERIOR
SERRALLERIA
FONTANERIA I ELECTRICITAT
INSTAL.LACIÓ EXTRACCIO I VENTILACIO
INSTAL.LACIÓ CLIMA I PRODUCCIO ACS
CUINES I SAFAREIGS
SANITARIS I AIXETES
PINTURA
AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS
CONTROL DE QUALITAT
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DIVERSOS

3.688,80 €
2.766,60 €
10.697,53 €
16.433,61 €
479,54 €
22.132,81 €
12.910,81 €
18.444,01 €
9.185,12 €
5.902,08 €
7.746,48 €
1.807,51 €
2.121,06 €
4.611,00 €
13.648,57 €
3.836,35 €
11.066,41 €
1.936,62 €
9.683,11 €
7.377,60 €
1.844,40 €
6.455,40 €
1.844,40 €
368,88 €
995,98 €
6.455,40 €

TOTAL P.E.M.

184.440,10 €

El pressupost d’execució material per la rehabilitació i ampliació de la masia Can Fragata puja la quantitat
de 184.440,10 euros (Cent vuitanta-quatre mil, quatre-cents quaranta euros amb deu cèntims d’euro).
Aquests pressupost és aproximat, pel que l’arquitecte no es fa responsable de la seva correspondència amb
el preu real de l’obra.

L’arquitecte,
Joan Francesc García Beltran
Nº colꞏlegiat:
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III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
EA ESTAT ACTUAL
END ENDERROCS
PR PROPOSTA
SU SERVEIS URBANISTICS
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IV. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
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Façana principal (sud-est)

Façana nord-est i nord-oest. Volum del forn i ampliacions en totxana
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Façana nord-oest

Façana nord-oest
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Façana sud-oest.

Tanca entrada a parcelꞏla
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Imatges d’arbrat de parcelꞏla

Limits de parcelꞏla amb la tanca perimetral
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Imatge de la parcelꞏla

Imatge de l’edificació confrontada
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V. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIO PAISATGISITICA
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ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Reforma i ampliació de la masia Can Fragata,
municipi de Ventalló (Alt Empordà) Girona
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MG DADES GENERALS
1.1 Identificació i objecte del document
Títol:

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística

Objecte de l’encàrrec:

Reforma i ampliació de la masia can Fragata.
L’objecte del present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística és
quantificar i valorar els efectes que pot produir les obres de reforma i
ampliació de la masia.
Polígon 1, parcelꞏla 267. Els Masos

Objecte del document:
Emplaçament:
Municipi:

Ventalló
Comarca de l’Alt Empordà - Girona

Referència cadastral:

000700300EG06E0001JD (immoble)
17224A001002670000QR (parcelꞏla)

1.2 Agents del projecte
Promotors:

Nom: CASTANHOLA S.L
DNI: B-66963604
Adreça: Avinguda Portal de l’Angel, 2 1er 2a
08002 Barcelona

Arquitecte:

Nom: bAR Arquitectura i Disseny
Joan Francesc García B
28452/1
NIF:
Direcció:

1.3 Informació prèvia
1.3.1 Emplaçament
La masia es troba ubicada al municipi de Ventalló, al polígon 1, parcelꞏla 267 del nucli Els Masos, a la
comarca de l’Alt Empordà, província de Girona.
Les coordenades UTM són: X:501817 Y:4666817
Segons cadastre, la superfície de la parcelꞏla és de 20.919 m2
Segons la fitxa del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, la superfície de la parcelꞏla és
de 21.087 m2.
La superfície construïda de la masia es divideix en planta baixa, de 162,12m2; planta primera, de
135,49m2 i una planta sotateulada de 66,67m2

1.3.2 Antecedents
En data 9 de març de 2022 es va fer el registre d’entrada del projecte bàsic de la reforma i ampliació de
la masia can Fragata a l’ajuntament de Ventalló. El número de registre d’entrada és E2022000408
En data 27 d’abril de 2022 s’emet notificació per part de l’Ajuntament de Ventalló requerint l’aportació
d’un Projecte d’actuació específica.
Segons l’article 50 del decret 64/2014, apartat 1.e) la documentació a aportar als projectes d’actuacions
específiques ha de ser un Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.
4
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En el present document, es desenvolupa l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística de les obres de
reforma i ampliació de la masia Can Fragata, per tal d’avaluar-ne els efectes en el paisatge i atendre les
consideracions de l’informe de la Comissió d’Urbanisme de Girona.

1.4 Síntesi de l’actuació
Es tracta de la intervenció arquitectònica de la masia Can Fragata, mantenint principalment la volumetria,
superfícies i els elements històrics més destacats. Es proposa fer una reforma interior de totes les
estances, mantenint l’estructura principal de l’edifici, per adequar-la als paràmetres d’habitabilitat i
d’accessibilitat.
Alhora es proposa realitzar una petita ampliació de la planta baixa, per la façana nord, integrant-la al
conjunt de l’edificació, destinada a sala d’instalꞏlacions i aseo de planta.

1.5 Descripció de les actuacions a realitzar
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Sanejar el cos principal, netejant la pedra i rejuntant-la amb morter de calç.
Es conservaran els emmarcats de totxo manual de les finestres i porta d’entrada en la façana
principal.
Per marcar la jerarquia del cos principal respecte els afegits posteriors, es proposa unificar la
resta de parts de l’envolupant amb un arrebossat acabat rústic de morter de calç, millorant
l’impacte paisatgístic que crea actualment els diferents afegits de totxana vista.
Les obertures que s’obrin en façana principal, tindran un emmarcat arrebossat rústic, igual que el
de la resta de façanes.
S’obrirà finestres en les diferents façanes per garantir les condicions d’habitabilitat de les
estances interiors projectades.
Es mantindran les cobertes inclinades, de teula àrab.
La coberta de la petita ampliació nord serà amb la mateixa teula àrab per integrar-la al conjunt.
Les terrasses de planta primera seran amb tauler de fusta, amb junta oberta. La terrassa oest
tindrà una estructura nova, amb pilars i jàsseres metàlꞏliques. La terrassa est apoiarà sobre la
coberta de l’estudi.
Es conservarà els paviments interiors que estiguin en bon estat.
Es conservarà l’embigat de fusta en totes les estances que en disposen.
Es farà una piscina en una zona central del camp oest, a uns 35m a l’oest de la masia. Es farà
una plataforma de 12,80 de llarg i 7,50m d’amplada, elevada uns 60cm sobre el terreny. La
piscina serà de 8x3m i una fondària variable entre 20cm i 150cm. La resta serà una plataforma
de totxo manual destinada a hamaques, sofàs exteriors, etc.

1.6 Normativa aplicable


Normes subsidiàries de l’Ajuntament de Ventalló
Us: habitatge
Sòl: no urbanitzable



Text refós de les normes subsidiàries de planejament municipal de Ventalló
Article 5.5.6 edificis actualment existents a sòl no urbanitzable
“No es podran autoritzar obres que representin un augment en l’edificació superior al 25%
de l’obra existent, així com alçades superiors a les construïdes en cada edifici, sense
superar els 7,5m. Es seguirà el mateix estil de la construcció existent”
La superfície construïda existent és de 364,28m2
Les obres d’ampliació tenen una superfície construïda de 18m2 (5%). COMPLEIX
Alçada màxima permesa en l’ampliació: 7,5m
Alçada màxima cos ampliat en projecte: 4,40m. COMPLEIX

Altres normatives que s’han de complir en aquest projecte de rehabilitació i ampliació d’habitatge:
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Decret llei 1/2010, de 3 d’ agost, ( llei d’urbanisme)



Decret 259/2003 de 21 d’ octubre sobre requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’ habitatges
i de la cèdula d’ habitabilitat



R.D. 1627/97, Reial Decret sobre disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en las
Obres de Construcció.



Llei de 31/95 de prevenció de riscos laborals. (Llei del 8/11/95).



Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD. 842/2002) i les seves instruccions complementàries.



DC 73/23/CEE Directiva Europea de Baixa Tensió.



Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.



Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció Integral
de l’Administració Ambiental (Decret 136/1999 de 18 de maig)



Modificació de Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (Decret
143/2003, de 10 de juny).



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de protecció d’incendis forestals.



Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació



Condicionats urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis (D.241 de juliol de 1994)



Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.



UNE 21.310, Comptadors de energia elèctrica de corrent alterna.



Altres normes UNE d’aplicació



Altra normativa no expressament relacionada i que pugi afectar l’habitatge.

1.7. Justificació de l’estudi d’impacte i integració paisatgística
La qualificació urbanística del sòl on s’ubica la masia Can Fragata és no urbanitzable i, per tant, caldrà
realitzar l’estudi d’impacte i integració paisatgística.
A l’article 47.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en el seu apartat a), s’estableix que es permet
reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que siguin necessàries preservar i
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials, amb els requisits
fixats pels articles 50 i 51 del mateix text normatiu.
D’acord amb l’article 50.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, el planejament urbanístic general o
especial ha d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o,
si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que
determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions
que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del
paisatge. En aquest cas Can Fragata s’inclou dins del catàleg de masies i cases rurals amb la fitxa
número 9.
Es permet l’ampliació de la masia fins a 75m2, per tant no és necessari realitzar un Pla Especial
Urbanístic autònom
Segons l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, el procediment per a l’aprovació d’aquest tipus
d’actuacions ha d’incloure, entre altra documentació, un estudi d’impacte i integració paisatgística.
Aquest, segons l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes
d’impacte i integració paisatgística, ha de contenir:
- La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat i fragilitat del
paisatge.
- Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, i documents que defineixen el projecte
(alçats, seccions, volumetria, colors, materials....).
6
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- Criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi d’alternatives, justificació de la
solució adoptada, descripció de mesures...

1.8. Justificació de l’article 48 de la Llei d’Urbanisme
En aquest punt es justifiquen els requeriments de l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012), aplicables en aquest estudi.
a) Justificació de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el
planejament urbanístic i sectorial.
L’objectiu d’aquest projecte és la rehabilitació de la masia Can Fragata, mantenint les volumetries
existents principals, fent una petita ampliació per la façana nord, només en planta baixa. Es
mantindrà l’aspecte exterior originals de pedra del cos principal, fent un bon sanejat i rejuntat amb
morter de calç. Els volums secundaris quedaran tots arrebossats amb morter remolinat, usant
materials de la zona com arena per aconseguir un acabat i textura integrada a l’entorn. Per tant, es
pretén recuperar en la mesura del possible els materials existents. La fusteria de l’edifici es
proposa metàlꞏlica per aconseguir seccions de fulla més petites i minimitzar al màxim l’impacte
d’aquests elements.
Per la façana oest es farà una pèrgola per garantir una bona protecció solar a la zona de terrassa
de planta baixa, vinculada a la sala d’estar i la cuina. D’aquesta manera es posa en valor un nou
espai exterior annex a la masia amb un impacte lo més reduït possible. Aquest element es planteja
també metàlꞏlic, pintat en gris o acabat acer corten. D’aquesta manera podem aconseguir
elements estructurals molt prims que integren la intervenció arquitectònica a l’edifici existent. Les
baranes seran metàlꞏliques, amb muntants i passamà d’acer i amb acabat de malla de galliner o
similar entre muntants. El paviment exterior serà amb totxo manual i acabarà amb un banc
longitudinal que remata la zona de terrassa.
La reconstrucció es farà ajustant-se a les necessitats actuals d’habitabilitat i adaptant-se a la
normativa vigent.
És per tant, una actuació compatible amb la normativa vigent
b) Estudi d’impacte paisatgístic
En el present document es realitza un estudi d’impacte i integració paisatgística de l’actuació
proposada.
c) Estudi arqueològic
Des del Departament de Cultura s’espera l’informe pertinent per treure conclusions, però no es
preveu cap afecció
d) Afecció a un pla sectorial agrari
Actualment no existeix cap pla sectorial agrari dins la zona d’actuació.
e) Afecció a aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles
L’actuació proposada no afectarà a cap aqüífer classificat, a cap zona vulnerable o sensible ni a
zona protegida per l’administració hidràulica. S’espera un informe per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) per verificar-ho
f) Afecció a jaciments paleontològics o punts geològics d’interès
El projecte no afectarà punts geològics d’interès dels quals es tingui constància. S’espera
informe de l’Institut Geològic de Catalunya
g) Afecció a restes arqueològiques
El projecte no afectarà restes arqueològiques. S’espera informe del Departament de Cultura de
Catalunya
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2. EL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL
El projecte té lloc a la comarca de l’Alt Empordà, situat al sector nord-oriental de Catalunya. Es troba
entre els relleus prepirinencs i la badia de Roses. Hi ha dos rius principals, la Muga i el Fluvià. La Muga
és un riu ben empordanès, gairebé tota la seva conca pertany a l'Alt Empordà i el Fluvià, que és el més
proper al projecte, travessa l'Alt Empordà després de recollir les aigües abundants que cauen a la veïna
comarca de la Garrotxa. Però això, malgrat el seu recorregut curt i tenir una conca no massa gran, també
és força cabalós i permet regar part de la plana de l'Alt Empordà. La Muga i el Fluvià desemboquen a la
badia de Roses i els sediments que arrosseguen fins al mar van fent créixer la plana litoral. Aquest
fenomen dona lloc als característics Aiguamolls de l’Empordà, situats a un 10km de la intervenció. La
varietat del relleu i clima fa que a l'Alt Empordà creixi una gran diversitat de vegetació. De fet, com arreu
de Catalunya, a les terres planes la vegetació natural ha estat substituïda per conreus, i només trobem
extensions notables de boscos a les muntanyes pirinenques. Es creu que la vegetació espontània
dominant serien els alzinars i les suredes. Als indrets més enlairats, més humits i plujosos, es farien
boscos caducifolis, com rouredes i fagedes. A la plana litoral i al fons de les planes alꞏluvials amb sòls
fèrtils i humits s'establiria una vegetació de ribera amb verns i salzes.

Imatge del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb la Serralada Prepirinenca de fons.
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3. PAISATGE DEL LLOC I EL PROJECTE
3.1. Descripció i visibilitat de l’emplaçament
3.1.1. Situació
La parcelꞏla es troba a la banda nord-oest del nucli urbà del municipi de Ventalló, rodejat de la plana de
l’Empordà, i entre camps de conreu.

Vista satèlꞏlit de la ubicació del projecte. En trama vermella la parcelꞏla d’actuació i Ventalló marcat
perimetralment en línia vermella.

3.1.2. Accés
L’accés a la parcelꞏla es fa a través d’un camí sense asfaltar, que despenja del Carrer Font Peregrina,
paralꞏlel i molt proper la carretera GI-624.

9
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Vistes del camí d’accés, des de fora i dins de la parcelꞏla
10
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3.2. Valoració de l’impacte del projecte respecte el lloc
3.2.1. Impacte vector aigua
No hi ha cap impacte degut a que la masia ja té actualment una xarxa d’aigües sanitàries i residuals.
Tampoc existeix cap riu ni torrent proper que pugui quedar afectat per la intervenció.

3.2.2. Impacte vector vegetació
Actualment l’entorn immediat de la masia disposa de vegetació autòctona i alguns arbres fruiters com un
magraner, figueres, ametllers, perers i oliveres. En qualsevol cas cap d’aquests arbres es veuen afectats
per l’actuació proposada.
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A més, la parcelꞏla conté una extensió de camp de conreu d’uns 16.000m2 actualment sense explotar.

Delimitació del camp de conreu

Imatge de l’estat actual del camp de conreu
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3.2.3. Impacte vector fauna
El terreny es troba delimitat per una tanca perimetral metàlꞏlica simple de torsió i una doble porta batent a
l’accés, metàlꞏlica de lames verticals. Per tant l’accés de la fauna queda delimitat pel perímetre cercat.
No així a les aus que el sobrevolin.

Imatge de la porta d’accés

Imatge de la tanca perimetral
13
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3.2.4. Impacte vector sòl
Les afectacions al sòl seran les següents:
- Construcció d’una nova solera per a la generació de la nova terrassa a la façana oest de la
masia
- Construcció d’un nou forjat sanitari sota el cobert afegit a la façana posterior de la masia
- Pavimentació perimetral a l’accés principal de la masia i a part del seu perímetre per a la
comoditat dels usuaris.
- Punxades al terreny per a l’execució de la instalꞏlació geotèrmica.
- Buidat de terres per a la construcció de la piscina als voltants de la masia
- Reblert de terres a l’accés del nou cobert per tal d’entrar-hi a peu pla
Es busca un equilibri entre buidats i reblerts per generar el mínim impacte possible.

3.2.5. Impacte visual
La parcelꞏla està ubicada a les afores de Ventalló, en un àrea de construccions aïllades puntuals i
envoltada de terreny agrícola. Un cop finalitzada la intervenció no es percebrà un canvi visual substancial
ja que el volum de la construcció existent continuarà existint i el volum afegit és proporcionalment molt
petit, a més de trobar-se a la banda posterior del camí d’accés i la façana principal, per tant només
visible des de la pròpia parcelꞏla.
La pèrgola s’entén com a un element molt lleuger, també a una façana poc visible des del camí, i per tant
amb poc pes sobre el conjunt de la masia. Finalment, l’àrea de piscina s’entén com un element molt
integrat al paisatge, com una bassa de rec que permet el bany, feta d’elements ceràmics de colors
terrosos per a generar un impacte mínim sobre el paisatge.

3.2.6. Impacte sobre la circulació de vianants i vehicles
El normal funcionament de l’habitatge no implicarà cap augment del nombre de turismes que circularan
ja que l’ús continua estant el mateix que a l’actualitat.

3.2.7. Impacte vector residus
L’activitat no generarà residus nocius. La gestió dels residus produïts per la construcció es detalla al
projecte i és deguda als petits buidats/moviments de terres efectuats per executar la terrassa i el buidat
pertinent de la solera del cobert afegit. Els residus de terres i runes es colꞏlocaran en contenidors i es
transportaran a abocador legalitzat. Els envasos i restes diferents de terres i runes es seleccionaran i es
transportaran a instalꞏlacions de reciclatge.

3.2.8. Impacte vector aire
No s’emet cap tipus de contaminant a l’atmosfera.

3.3. Conclusions
Amb tota la informació anteriorment exposada, s’estima que la valoració d’impacte ambiental està
suficientment detallada i justificada per tal d’executar les actuacions proposades sense generar cap
impacte paisatgístic ni ambiental.
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4. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ URBANÍSTICA
4.1. Estratègies d’integració paisatgística
El projecte té lloc en una finca existent per tant amb presència de construccions. Les actuacions a
desenvolupar intenten seguir les estratègies següents, en línia d’una intervenció amigable amb les
preexistències i l’entorn immediat:
- Mantenir la imatge de naturalitat del lloc mitjançant la presència de components de l’entorn.
- Mimetitzar els elements introduïts amb els preexistents seguint els mateixos criteris cromàtics,
volumètrics i de materials.
Per tant, en resum, la idea de projecte és la de reformar una construcció existent i dotar-la de les
prestacions necessàries per a habitar-la, seguint els patrons tradicionals de l’arquitectura existent tant en
el volum edificat com en l’ampliació.

4.2. Criteris i mesures d’integració paisatgística
Els criteris seguits a l’hora de desenvolupar el projecte juntament amb les mesures concretes, són els
següents:
1. Delimitació de la zona d’obres
Abans de l’inici de les obres, caldrà delimitar clarament, mitjançant barreres físiques, el perímetre
d’ocupació per tal d’evitar l’accés de la maquinària i de personal a zones innecessàries.
D’aquesta manera, s’evitarà l’afectació a la vegetació i al sòl dels hàbitats adjacents a la zona
d’actuació. Aquesta delimitació afectarà també als accessos a l’obra, els quals hauran de ser
sempre els mateixos per tal de no incrementar l’afectació sobre el sòl i la vegetació.
2. Delimitació de la zona d’acopi
Dins de l’àrea delimitada per les obres, caldrà habilitar un espai per a l’acopi de materials i
maquinària, aconseguint així que la compactació del sòl i l’afectació a la vegetació siguin el
mínim possible. Amb l’adopció d’aquesta mesura serà més fàcil identificar també qualsevol
problema que pugui sorgir, com per exemple possibles vessaments, i solucionar-ho el més aviat
possible.
3. Conservació de la volumetria original de l’edificació
L’edificació existent es manté tal com és i l’afegit seguirà els mateixos criteris volumètrics que la
resta.
4. Utilització de materials propis de l’entorn inmediat
A l’ampliació s’utilitzarà la mateixa tipologia de material i revestiments que a la resta de l’edifici:
Parets de maçoneria revocada amb mixtura de calç i terres de l’entorn per tal d’aconseguir una
mimetització amb el colorit del paisatge i coberta de teula àrab com al volum exitent.
En quant al volum ja construït es mantindrà la pedra vista allà on els murs són de pedra, mentre
que on trobem totxana es revestirà fent servir revocs.
A la imatge següent es veu com s’inclou l’ampliació al projecte:
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Imatge de la construcció existent:

Imatge de la proposta:
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5. Manteniment de l’entorn de l’edificació
A l’espai immediat del voltant de l’edificació es proposa un petit rebaix de terres a la façana oest
per tal de generar un espai de terrassa amb accés des de l’espai de cuina i sala-menjador. El
paviment de la terrassa serà ceràmic i de colors terrossos per a integrar-se amb l’entorn. El
buidat màxim en el punt més desfavorable serà de 1m (contemplant l’espai de solera) i per tant
aquest buidat només afecta a l’últim estrat del sòl, a base de reblerts. Visualment, un cop
executada la terrassa el buidat serà d’uns 70cm respecte de la cota original del terreny.

17
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Imatge de referència del paviment proposat

6. Delimitació de l’entorn
No es preveu cap modificació de la tanca perimetral existent, ja descrita a l’apartat 4.2.3.
7. Concentració de les instalꞏlacions
Les instalꞏlacions es proposen colꞏlocar dins del volum d’ampliació. La mida respon a les
dimensions necessàries per a la maquinària de geotèrmia. Com ja s’ha explicat amb anterioritat,
aquest volum queda totalment integrat a nivell formal amb la resta de la casa.
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5. CONSLUSIONS
Les actuacions principals consisteixen en rehabilitar la masia per dotar-la de les prestacions de
confortabilitat necessàries per a habitar-la. L’ús a que es destinarà a l’edificació és el mateix que l’actual,
d’habitatge.
A nivell d’intervenció, en primer lloc, es refà la distribució interior mantenint pràcticament en la seva
totalitat els murs portants existents. Després es proposa una ampliació adossada al cos general per
incloure un espai de serveis. Finalment, les façanes es modifiquen parcialment mantenint algunes
obertures existents i obrint-ne algunes de noves segons les necessitats de la compartimentació interior.
Les fusteries es colꞏlocaran totes noves i les façanes es sanejaran, mantenint la pedra vista allà on els
murs siguin de pedra i revocant aquelles parts de maçoneria. L’afectació a les cobertes és mínima,
només canviant una actualment inclinada per una coberta plana per tal de fer-la servir com a terrassa en
planta primera. Al perímetre de la casa es pavimentarà una cinta al seu voltant i es farà una terrassa
adjunta a la façana oest, per la que es farà un petit buidat de terres. Sobre aquesta terrassa es colꞏlocarà
una pèrgola amb una estructura mínima per protegir-se del sol de tarda.
L’estratègia principal en relació a la integració paisatgística consisteix en treballar amb materials propis
de la terra, aconseguint integrar-se al paisatge i de fet inclús millorar aquest aspecte respecte les
preexistències. Els afegits de totxana en mal estat quedaran unificats en un projecte comú que aportarà
major consistència i unitat a la masia.
També es duran a terme les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar els
impactes locals derivats de les actuacions en fase d’obres, com la delimitació de zones vulnerables, dels
camins d’accés o de zones d’obres.
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VI. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
Informe del Departament de Cultura
Informe del Departament d’Agricultura
Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
Informe de l’Institut Geològic de Catalunya
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