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NOTA PRÈVIA: 
 
El present document conté la informació necessària per tal de legalitzar les actuacions que al llarg 
del temps s'han anat realitzant a l'edifici principal de Cal Guillot, així com també per poder 
demanar l'ús de turisme rural que s'hi vol implantar. 
 
Donat que els diferents projectes que conformen aquest document conjunt es refereixen tots a la 
mateixa finca i edificació, que tots han estat redactats pel mateix professional i que, a més, els 
propietaris i promotors són únics, s'ha cregut convenient no duplicar tota aquesta informació. 
 
D'aquesta manera, i abans de qualsevol informació referent als diferents projectes, s'ha incorporat 
una memòria de dades que serveixen per tots i cada un dels diferents projectes, en la qual 
s'incorporen les dades dels promotors, redactors dels projectes, situació de la finca i normativa 
urbanística vigent. 
 
En aquest sentit, també amb la informació gràfica, sobretot amb els plànols, s'ha cregut convenient 
fer un recull únic i posar-lo al final d'aquest document conjunt, per tal de no repetir plànols i/o 
informació. De totes maneres, en l'estudi d'impacte i integració paisatgística s'ha anat introduint la 
informació gràfica barrejada amb la informació escrita per tal d'entendre la documentació més 
ràpidament i amb més claredat.  
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MD. 1  AGENTS 

 
 
Promotor: Nom: FRANCESC XAVIER MARUNY ESTEVE 
 CIF: 40.280.023 - P 
 Adreça: Cal Guillot, afores del veïnat d'Olives 
 Municipi: Vilademuls 
   
Empresa: Nom: JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE 
 CIF: B64874621 
 Adreça: Carrer Salvador Cruxent, 9 local 
   
Arquitecte: Nom: Josep Muñoz i Pérez 

 Núm. de col.legiat: 37.909-3 

 NIF: 38813967H 

 Telèfon: 651350222 

 
 
MD.2  SITUACIÓ 
 
 
Cal Guillot es troba situat en el camí que porta al paratge de Sant Mer des de la població de Sant Esteve de 
Guialbes. Es tracta d'un camí de terra, que serpenteja entre boscos i camps de conreu. Al mas s'hi accedeix 
a partir d'un petit trencall particular que puja fins a l'era de davant de l'edificació principal.  
La finca pertany al veïnat d'Olives, dins el municipi de Vilademuls, comarca del Pla de l'Estany, província de 
Girona. 
 
Les coordenades geogràfiques són: 
UTM (Est, Nord, Fus, Hemisferi) 
488944 m ,  4661294 m ,  31  ,  Nord 
 
 
 
MD.3  NORMATIVA 
 
 
La finca es troba en sòl no urbanitzable. 
En absència del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i regulació de les masies i cases rurals, s'ha 
tingut en compte el text refòs del Pla d'Ordenació Urbana del municipi de Vilademuls, secció segona, que 
estableix unes condicions generals per a les ampliacions d'edificacions existents destinades a cases rurals.  
També s'ha tingut en compte una fitxa prèvia existent a l'ajuntament, on hi ha constància del volum i la 
superfície construïda de l'edifici abans de les actuacions. 
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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
MD.1  INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
 
DADES DE L'EDIFICI I ANTECEDENTS 
 
Cal Guillot és un edifici aïllat antic, situat enmig de conreus i rodejat de bosc, que consta de planta baixa i 
planta primera. Està format, actualment, per un sol cos rectangular, fruit de les diferents actuacions que els 
habitants hi han anat realitzant, segons les seves necessitats. 
 
El propietaris actuals ho són des de fa al voltant d'uns deus anys, tot i que abans de ser-ne propietaris 
n'havien sigut masovers ja des de generacions anteriors. Per tant, porten vivint en el mas tota la seva vida. 
 
En uns inicis, la família residia en la planta baixa, on a partir de diferents desnivells s'anaven distribuint les 
diferents estances. 
 
Malauradament, un accident de trànsit va deixar un membre de la família amb una grau d'invalidesa de més 
del 75%, havent d'utilitzar cadira de rodes. A conseqüència d'això, i davant de la impossibilitat d'aconseguir 
adaptar la planta baixa, es va procedir a rehabilitar una petita part de la planta superior per tal d'aconseguir 
una habitació i un bany adaptat  a les noves circumstàncies. Aquestes obres es van realitzar d'urgència, 
mentre aquest membre estava hospitalitzat. En la façana est, on existia una era a un nivell superior al de la 
façana principal es va realitzar una rampa, la qual dona accés a aquesta planta primera, sense necessitat de 
posar ascensor. En el seu moment, es va demanar el permís corresponent a l'ajuntament per a l'adequació 
de la vivenda. 
 
Fa relativament poc, els habitants van tenir l'oportunitat de convertir-se en propietaris del mas on havien 
viscut sempre i ho van aprofitar. Van procedir a la rehabilitació de la coberta, per solucionar problemes de 
entrada d'aigua, demanant permís també a l'ajuntament; amb aquesta rehabilitació van unificar tota la 
coberta, aconseguint que tota l'edificació tingués dos vessants iguals i creant un sol volum edificatiu. 
El cobriment de la rampa exterior també es va fer en aquesta època, i malgrat que la intenció era seguir amb 
les pendents de la coberta general, es va desestimar aquesta opció ja que l'alçada que prenia respecte la 
rampa creava una sensació estranya i de desemparament per a l'usuària amb cadira de rodes, ja que en la 
seva situació el seu punt de vista és més baix.  
 
D'aquesta manera, es va construir una coberta independent  per a la rampa, amb unes alçades humanament 
més adequades. Tot i això, es van tenir en compte les pendents del cos principal, i d'aquesta manera, la 
coberta de la rampa és paral·lela als pendents de la resta de l'edificació. 
Amb la intenció de que la descendència es quedés a la finca, van decidir també arreglar la planta baixa, 
aprofitant que a la façana oest existia un cobert per ampliar una mica aquesta vivenda.  
Finalment, i per tal de donar vida a una vivenda que actualment està sense ús, els propietaris han decidit 
demanar l'activitat de turisme rural per a aquest espai de planta baixa, ja que de moment, la filla no s'hi 
instal·la. 
 
El present projecte, per tant, pretén legalitzar totes les actuacions i ampliacions que ha anat patint l'edificació 
al llarg de tots aquests anys, i a més, demanar l'activitat de turisme rural per tal de donar un ús a la planta 
baix. 
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INFORMACIÓ DE L'ESTAT ANTERIOR 
 
S'adjunta aquesta fitxa, existent anteriorment a l'ajuntament, per poder tenir constància del volum i la 
superfície construïda de l'edifici abans de les actuacions. 
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Seguint l'esquema d'aquesta fitxa, i comprovant mides in situ, el quadre següent indica les superfícies 
construïdes abans de les actuacions. 

 

 
SUP. CONST. 
EDIFICACIÓ 
PRINCIPAL 

SUP. CONST. 
COBERT 

 
SUP. CONST. 

PORXOS 
(per meitats) 

 

SUP. CONST. 
TOTAL 

PL. BAIXA 163,00 m2 33,20 m2 27,70 m2 223,90 m2 

PL. PRIMERA 163,00 m2 - 27,70 m2 190,70 m2 

TOTAL 326,00 m2 33,20 m2 55,40 m2 414,60 m2 

 
 
El quadre següent mostra les superfícies construïdes de l'estat actual, obtingudes a partir de l'amidament in 
situ de l'edificació. 

 

 
SUP. CONST. 
EDIFICACIÓ 
PRINCIPAL 

SUP. CONST. 
COBERT 

 
SUP. CONST. 

PORXOS/EIXIDES 
(per meitats) 

 

SUP. CONST. 
TOTAL 

PL. BAIXA 233,00 m2 - 17,80 m2 250,80 m2 

PL. PRIMERA 191,60 m2 - 48,85 m2 240,45 m2 

TOTAL 424,60 m2 - 66,65 m2 491,25 m2 

 
 
Analitzant els dos requadres de superfícies construïdes anteriors i actuals, es conclou que la superfície 
construïda total d'ampliació, en el global de tot l'edifici és de 76,65m2. 
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MD.2  DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Tal com s'ha explicat anteriorment, s'ha tingut en compte el Pla d'Ordenació Urbana del municipi de 
Vilademuls, concretament la secció segona, sobre condicions generals de les masies i cases rurals. 

 
 
JUSTIFICACIONS 
 
Art.332   Condicions generals per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases 
rurals. 
"(...) excepcionalment, s'admeten ampliacions (...) per una necessitat derivada del 
desenvolupament dels usos admesos, que com a màxim seran del 20% de la superfície 
construïda del volum principal original, i sempre que no afectin els valors arquitectònics i 
paisatgístics concurrents." 
 
Les actuacions d'ampliació s'han dut a terme, sobretot, en la façana oest, on existia el cobert adjacent a 
l'edificació principal. D'altra banda, també es va realitzar la rampa d'accés a la planta primera, que finalment 
es va cobrir amb un porxo, el qual també es compta com a superfície d'ampliació. Aquesta rampa es situa a 
la façana est. 
El total d'aquestes ampliacions arriba a una superfície de 76,65m2, el qual significa un 18,50% de la 
superfície anterior a l'ampliació. 
En aquest cas, i com que l'ampliació es realitza per al desenvolupament d'un ús admès com és el de turisme 
rural, les actuacions estarien complint la normativa. 
 
 
 
 
 
            façana oest                                                                                         façana est 
 
 

 
 
 
 
 
 
Art.333  Condicions generals de les noves edificacions o ampliacions d'existents 
destinades a cases rurals. 
"punt 2. Els habitatges en sòl no urbanitzable hauran de complir, (...) les següents condicions: 
 2.1. L'ampliació o construcció (...) ha d'estar forçosament vinculat a una explotació 
 agrícola o forestal. 
 2.3. (...) podrà autoritzar-se l'ampliació de l'habitatge existent per a un nou habitatge 
 rural com a ampliació del programa familiar, sense dividir ni segregar la finca original, 
 sempre que (...) es configuri constituint un conjunt arquitectònic composat amb 
 l'edificació existent (...) conformant un nou volum junt a l'actual. 
 2.4. Les edificacions de nova planta, les ampliacions i reformes d'edificacions existents 
 respondran a les tipologies existents a la zona." 
 
La finca de Cal Guillot està lligada a una explotació agrícola, gestionada per un dels propietaris. L'ampliació 
de l'edificació es va realitzar, en un principi, per a poder donar vivenda a la descendència directa, ja que a 
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part de l'explotació agrícola, un membre de la família necessita atencions especials a causa de la seva 
minusvalia. Finalment, l'ús d'aquesta ampliació serà el de turisme rural. 
L'ampliació no forma cap cos estrany adjunt a l'edificació principal, ja que en planta primera s'ha seguit amb 
la tipologia existent. La configuració de l'eixida coberta en planta pis segueix el ritme i l'acabat de l'edificació 
principal, creant un sol volum i incorporant l'ampliació en la línia de l'existent, i per tant, seguint la mateixa 
tipologia. 

 
 
Art.334 Condicions de les masies. 
"punt 2. Classificació de les masies.  
 Tipus 1: Són aquelles el cos principal de les quals, normalment de planta rectangular, 
 està cobert amb dues vessants, el carener és paral·lel a la dimensió major del  rectangle 
base i l'entrada principal és situada en una de les façanes paral·leles al  carener." 
 
Cal Guillot pertany a aquesta classificació tipus 1 de masia. La seva longitud major és, en l'actualitat, de 
24m; mentre que la façana perpendicular mesura 12m. El carener, després de les actuacions realitzades al 
llarg del temps, és únic i paral·lel a la façana principal; només hi ha l'excepció de la rampa d'accés a planta 
primera que, tal com s'ha explicat anteriorment, es va realitzar amb unes alçades més humanament 
proporcionades. 
L'entrada de la vivenda de planta baixa, i que antigament era l'única entrada a l'edifici, es situa a la façana 
paral·lela al carener, just la que té l'era principal davant. 
 
                                            



A432_17 LEGALITZACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D'UN ESTABLIMENT DE  TURISME RURAL AL MAS GUILLOT 
17468 VILADEMULS, GIRONA 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE, SLPU 

 

 

 
"punt 3. Condicions generals de l'edificació. 
 3.2. Les obertures de les façanes, excepte les de planta baixa, tindran sempre unes 
 proporcions verticals (...)."  
 
Les obertures corresponents a l'ampliació de la façana oest tenen totes unes proporcions verticals, i les 
seves finestres a més, es divideixen en batents verticals. 
D'altra banda, l'eixida de planta primera i el porxo de planta baixa, oberta també a la façana oest, donen una 
imatge de permeabilitat interior-exterior, canviant completament la proporció vertical-horitzontal de l'edifici. 

                           
 "3.3. Queden prohibits els cossos sortints tancats i semitancats, només es permetran 
 els balcons (...)." 
 
En l'edificació no existeix cap cos sortint, ni tampoc cap balcó. 

 
 "3.4. Les cobertes seran de teula àrab del color habitual en el lloc, amb una pendent 
compresa entre el 20% i el 27%. Únicament es permet la coberta plana quan aquesta no estigui 
situada a la part més alta de l'edificació i no representi més d'un 10% de la superfície de la planta 
situada a la mateixa alçada. (...)" 
 
L'edificació no té cap coberta plana, ja que l'eixida de la planta primera queda inclosa dins el volum construït 
gràcies als pilars de continuïtat de la façana i a la coberta general de l'edifici. Aquesta coberta, realitzada 
amb teula àrab del color habitual a la zona, està realitzada a doble vessant, i amb més o menys la mateixa 
pendent (entre 22 i 23%). 
 

 
 "3.5. Els materials permesos en els acabats de façana són la pedra natural, l'estucat 
 tradicional, l'arrebossat amb morter de calç i l'arrebossat de c.p. que haurà d'anar 
 pintat, tots ells amb tonalitats de la gamma dels terres, prohibint-se el color blanc. Es 
 deixaran vistos els elements de pedra ornamentals existents com ara dovelles, llindes, 
 brancals, etc. existents a l'edificació. 
 3.6. Els materials, textura i cromatisme de totes les ampliacions estaran d'acord amb 
 els corresponents del cos principal d'edificació, es recomana utilitzar els mateixos." 
 
La totalitat del volum ampliat es va arrebossar amb morter de calç, així com també es va arrebossar la 
façana principal i la façana oest, on hi ha la rampa d'accés. La façana nord, que és la que no ha tingut cap 
actuació rellevant, s'ha deixat amb el material existent, que coincideix amb el morter de calç. El cromatisme 
de la zona ampliada és el mateix que la zona existent. 
Pel que fa a elements ornamentals, la barana de l'eixida existent en planta primera, formada per maons 
massissos col·locats formant rombes, s'ha mantingut i en la zona ampliada s'ha reproduït, de manera que 
existeix continuïtat entre la zona existent i la zona ampliada. La barana de la rampa d'accés també s'ha 
realitzat amb aquest maó massís col·locat de la mateix manera. 
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"punt 4. Condicions per a l'ampliació de masies segons la seva tipologia. 
 4.1. La superfície d'ampliació no superarà el 20% de la superfície edificada del cos 
 principal de la masia." 
 
Com ja s'ha justificat anteriorment, la superfície d'ampliació no supera el 20% de la superfície edificada del 
cos principal de la masia. En aquest cas, els 76,65m2 de superfície ampliada corresponen a una ampliació 
del 18,50% de l'edifici principal. 

 
 "4.2. Masies tipus 1. 
 4.2.1. Ampliacions laterals. 
 4.2.1.1. Sempre es permetrà l'ampliació del cos principal d'edificació si la part  ampliada 
continua amb el volum general prolongant el sistema de cobertes del cos  principal 
d'edificació. L'amplada de crugia màxima serà b/2 o b/3, segons el cos  principal sigui de dues o 
tres crugies (b=longitud de façana principal)." 
 
El cos principal de l'edificació té una longitud de 12,45m i consta de 3 crugies. En la façana est hi ha una 
altra crugia, la qual s'ignora l'any de construcció. Aquesta crugia té una longitud de 5,75m i alberga en planta 
baixa el garatge i les sales tècniques, mentre que en planta primera s'hi distribueixen la cuina-menjador, una 
habitació gran i el bany adaptat, intern a aquest habitació. 
 
En aquest cas, l'amplada màxima de la crugia d'ampliació seria de 4,15m. L'ampliació realitzada té un crugia 
de 4,4m, corresponent a l'amplada que tenia el cobert existent. En aquest cas, com que hi havia un cos 
construït, s'han aprofitat les parets existents, i per això la crugia és lleugerament més ampla del que està 
permès. 
 
En la façana sud, i només en planta baixa, existeix un cos adjunt a l'edificació principal, corresponent al que 
antigament eren a les "corts" dels porcs. N'existien dos, un a cada banda de l'entrada principal. Amb el 
temps, i per tal de deixar una entrada més espaiosa, es va enderrocar la del costat esquerra, mentre que la 
del costat dret es va mantenir. En quest espai s'hi realitzava, més actualment, la matança i preparació 
d'ànecs de venda, activitat que, junt amb la cria d'ànecs, existia a la finca fins fa relativament poc. L'ús que 
s'hi vol destinar actualment, amb l'activitat de turisme rural, és el d'una sala polivalent, un espai on poder 
estar els dies de pluja... 
 
Aquest cos no sobresurt del volum edificat, ja que el porxo d'accés, amb els seus pilars, queda alineat amb 
ell, creant una façana contínua. I en planta primera, queda alineat amb els pilars de l'eixida, que segueixen 
també l'alineació de façana.  
 
Pel que fa a la planta primera, també s'ha realitzat una ampliació, coincidint amb el volum del cobert existent 
en planta baixa. Així, l'ampliació de planta baixa queda coberta amb la continuació de l'eixida en planta 
primera, donant continuïtat a tota la façana i al volum general de l'edificació. També, i en la cantonada nord-
oest, s'ha construït un bany adaptat i un rentador també adaptat, per tal de disposar d'espais on poder-se 
desenvolupar bé la persona que va en cadira de rodes. Aquest cos-volum ampliat també segueix les 
alineacions de façana, i amb la resta d'eixida i els pilars crea un volum uniforme. 

 
(veure en la documentació gràfica, el plànols corresponents) 
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MD.3  DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL 
 
 
En l'actualitat, l'edifici del Mas Guillot o Cal Guillot és una construcció uniforme, amb un únic 
volum, a excepció de la rampa d'accés, que consta de dues vivendes, una en planta baixa i una 
en planta primera. 
 
La vivenda de planta baixa, amb accés des de la façana principal, consta d'un cancell-accés, una 
sala d'estar-menjador, una cuina, tres habitacions, dos banys adaptats, un rentador i un espai 
d'emmagatzematge. A més, també gaudeix d'una eixida semi-privada i un espai interior utilitzable 
com a sala de jocs-entreteniment. 
 
La vivenda de planta primera té accés des de la façana est, mitjançant una rampa adaptada; 
consta d'una cuina-menjador, sala d'estar, cinc habitacions, una de les quals lligada a un bany 
adaptat, un altre bany, i un rentador i un bany adaptat, amb accés des de l'eixida. 
En planta baixa també hi ha un garatge i dues sales tècniques. 
 
Pel que fa a les façanes, s'ha aconseguit una uniformitat de materials i tipologia. Així, en la façana 
sud, que és la principal i que al davant hi té l'era d'accés, tant en les baranes de planta baixa com 
en les de la planta primera, s'ha reproduït la barana de maons massissos col·locats formant 
triangles existent. També s'ha continuat amb l'esquema de pilars d'obra i eixida, que dóna 
aquesta visió d'uniformitat en tot el volum. 
 
Els materials d'acabat són els mateixos que existien, és a dir, s'ha realitzat un arrebossat amb 
morter de calç a totes les façanes a excepció de la façana nord, en la qual no hi ha hagut cap 
actuació. 
 
La coberta, que es va rehabilitar de dalt a baix, es va realitzar amb cairats de fusta, i solera de 
llata i rajola. La teula és del tipus àrab, amb el mateix color del que existia antigament; a més, es 
van aprofitar les que estaven en més bon estat. 
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II. CERTIFICAT  DE  SOLIDESA 

 
 
 
 
 

L'arquitecte  JOSEP MUÑOZ I PÉREZ, amb número de col.legiat 37.909-3, 

 

CERTIFICA: 

 

A petició de Francesc Xavier Maruny Esteve amb DNI 40.280.023-P, com a propietari 

de l'edifici anomenat Cal Guillot, ubicat a les afores del veïnat d'Olives, al municipi de 

Vilademuls, i destinat a habitatge aïllat i casa de turisme rural; que reconegut l'edifici i 

particularment els seus elements estructurals, no s'observen lesions o degradacions 

aparents que pressuposin un comportament deficient de l'estructura segons allò que 

normalment es requereix a la seva tipologia. Per la qual cosa, llevat de vici ocult o 

causa sobrevinguda, es pot afirmar que reuneix les condicions de solidesa i seguretat 

suficients per al fi al què se'l pretén destinar. 

 

Cal precisar a tots els efectes que la inspecció realitzada per a l'emissió d'aquest 

certificat ha estat únicament ocular, sense haver-se practicat cap prova o assaig en 

no estar sol.licitats per l'interessat. 

 

Aquest certificat el subscriu el facultatiu sotasignant segons el seu lleial coneixement. 

 

 

Mataró, a 26 de maig de 2017. 

 

 

L'arquitecte, 
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III. COMPROVACIÓ  ACCESSIBILITAT  I  HABITABILITAT 
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IV. PRESSUPOST  SEGONS  BAREMS  COAC 

 

El pressupost s'estima en: 37.255,73 euros. 

 
 

 

 
 

 

Promotor Arquitecte 
Francesc Xavier Maruny Esteve Josep Muñoz i Pérez 
 jmp land.art.scape.architecture, slpu 
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III. ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
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EIIP.1  DADES BÀSIQUES 
 
 
TÍTOL: 
 
Estudi d'impacte i integració paisatgística de l'ampliació de Cal Guillot, a les afores del veïnat d'Olives, al 
terme municipal de Vilademuls. 
 

 
BASE LEGAL: 
 
Articles 19, 20, 21 i 22 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. Articles 47.3 i 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme. 

 
SITUACIÓ I ENTORN: 
 
La finca pertany al veïnat d'Olives, dins el municipi de Vilademuls, comarca del Pla de l'Estany. 
El Mas Guillot es troba situat en el camí que porta al paratge de Sant Mer des de la població de Sant Esteve 
de Guialbes. Es tracta d'un camí de terra, que serpenteja entre boscos i camps de conreu. Al mas s'hi 
accedeix a partir d'un petit trencall particular que puja fins a l'era de davant de l'edificació principal. 
L'entorn immediat el constitueixen els boscos de pins i alzines, així com també tots els terrenys de conreu 
que envolten la finca. A més, prop del mas hi ha una planta de biogàs, lligada a una explotació ramadera, i a 
pocs metres també hi ha el pas de grans infraestructures de comunicació, ja sigui l'autopista AP-7, la N-II o 
el TAV).  
 
Les coordenades geogràfiques són: 
UTM (Est, Nord, Fus, Hemisferi) 
488944 m ,  4661294 m ,  31  ,  Nord 
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AMBIT DE L'ACTUACIÓ: 
 
Tot i que la finca disposa de diferents edificacions i coberts, l'actuació que ocupa aquest estudi es limita a la 
legalització de la zona ampliada en l'edifici principal. Aquesta ampliació se situa molt a prop de l'accés a la 
finca, en la zona oest. 
 

SUPERFÍCIE TRANSFORMADA: 
 
Ja que el projecte de legalització es limita a la zona ampliada de la vivenda principal, es considera que la 
superfície transformada d'aquest estudi d'impacte i integració paisatgística es limita a la superfície construïda 
del mas. No es veuen afectades per la legalització ni l'era de davant l'edifici, ni tampoc els altres espais 
exteriors que l'envolten. En tot cas, s'ha reorganitzat l'espai immediatament contigu a la zona ampliada. 
Per tot això, es considera que la superfície transformada total són uns 60m2, corresponents a l'ampliació en 
planta baixa i a la reorganització de l'entorn immediat. 
 

 



A432_17 LEGALITZACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D'UN ESTABLIMENT DE  TURISME RURAL AL MAS GUILLOT 
17468 VILADEMULS, GIRONA 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE, SLPU 

 

 

 
EIIP.2  PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 
 
 
PLANEJAMENT TERRITORIAL 
Pla territorial de les Comarques Gironines (aprovació definitiva 14-09-2010). 
 
El Pla inclou la zona de la finca de Cal Guillot en la categoria de sòl de protecció territorial, amb un interès 
agrari i/o paisatgístic. 

 
 
PLANEJAMENT MUNICIPAL 
Pla d'Ordenació Urbana del municipi de Vilademuls, secció segona. 
 
Classificació de sòl no urbanitzable. 
Segons l'article 332 de les condicions generals per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases 
rurals: "(...) D'acord a l'article 55.3 del Reglament de la Llei d'urbanisme, excepcionalment, s'admeten 
ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar justificadament per una necessitat derivada del 
desenvolupament dels usos admesos, que com a màxim seran del 20% de la superfície construïda del 
volum principal original, i sempre que no s'afectin els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents." 
 
 

CATÀLEG DE PAISATGE 
Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. Unitat de paisatge 21: Terraprims. 
       
Trets distintius (entre altres): 
    - Territori molt extens que manté un marcat caràcter rural malgrat la proximitat a les àrees Girona-        
Banyoles i de la Costa Brava de l'Empordà. 
    - Paisatge amb un predomini molt gran dels mosaics agroforestals de camps de cereals i pinedes de pi 
blanc amb alzines. 
    - Un feix de grans infraestructures de comunicació (AP-7, N-II, ferrocarril Barcelona-Portbou, TAV) 
travessa els Terraprims longitudinalment i el divideix en dos sectors a banda i banda. 
    - El poblament és dispers en petits nuclis, masies i veïnats. 
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Principals valors en el paisatge: 
    - Els mosaics agroforestals que caracteritzen el paisatge dels Terraprims. 
    - La funció connectora del Ter i el Fluvià, els grans cursos fluvials que travessen els Terraprims. 
    - El valor estètic dels paisatges agroforestals amb un conjunt de formes, textures i colors que canvien al 
llarg de les estacions. 
    - L'estructura de molts nuclis rurals: compacta, situada al voltant d'edificis històrics com esglésies i 
castells. 
    - El valor productiu dels paisatges agraris que integren l'agricultura i la ramaderia estabulada en granges. 
    - Les fileres arbrades de les entrades d'alguns nuclis, com Orfes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius de qualitat paisatgística: 
    - Uns nuclis que conformen el patró d'assentaments dels Terraprims (Crespià, Esponellà, Vilademuls, 
Vilaür, Galliners, Vilafreser, Camallera, Gaüses, Llampaies, Vilavenut, Sant Marçal de Quarantella, Sant 
Esteve de Guialbes, Orfes, Espinavessa, Vilademí, veïnat d'en Deri, Perles , Viella, Arenys d'Empordà, 
Vilamarí, Parets d'Empordà i les Olives), preservats i revalortizats, mantinguts com a referents visuals i 
identitaris de qualitat. 
     - Un sistema d'infraestructures  lineals conformat per l'AP-7, la N-II, l'eix ferroviari Portbou-Hostalric i el 
TAV que no generi fractures en el territori i on la seva implantació correspongui a criteris d'integració 
paisatgística. 
    - Unes àrees especialitzades d'ús industrial, logístic, comercial, d'oci o d'altres usos terciaris, ubicades en 
zones visuals no preferents i dissenyades tenint en compte la integració en l'entorn. 
    - Un paisatge forestal conformat principalment per alzines i pins, així com roure martinenc, preservat en 
els seus límits i mantingut en la seva relació amb les zones de conreu. 
    - Un paisatge agroforestal preservat i ben gestionat que mantingui la diversitat d'elements que el 
caracteritzen i el doten d'identitat pròpia. 
    - Uns paisatges fluvials del Fluvià i el Ter ben conservats i revaloritzats com a identificadors del paisatge i 
reforçats en el seu paper de connector paisatgístic i d'espai d'oci i gaudi social. 
    - Un sistema de canals de Sant Jordi al Ter (Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, etc.) i del Fluvià 
(Bàscara), així com d'infraestructures hidràuliques, recuperats, rehabilitats i valorats a partir de la seva 
consideració com a element estructurant dels entorns dels cursos fluvials dels Terraprims. 
    - Un sistema d'itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permeti descobrir i 
interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges dels Terraprims. 
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Criteris i accions: 
*Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció. 
    - Garantir la preservació de la morfologia primigènia dels Terraprims representada pels relleus i 
ondulacions. En aquest sentit, cal evitar la desfiguració de la singularitat geomorfològica dels relleus dels 
Terraprims, amb construccions, infraestructures, i en general, amb barreres visuals que impedeixin o 
dificultin considerablement la percepció de les formes ondulades que configuren aquest paisatge. 
    - Mantenir el patrimoni arquitectònic civil i paisatgístic lligat als canals i infraestructures hidràuliques dels 
Terraprims, tot respectant la seva continuïtat funcional i, en la mesura del possible, mantenint-los descoberts 
i amb un tractament paisatgístic adequat. En el cas que calguin transformacions en aquests paisatges 
derivades de canvis necessaris en els sistemes d'explotació, les actuacions es faran seguint les pautes 
pròpies dels paisatges agraris preexistents. 
    - Impulsar que els POUM dels municipis d'aquesta unitat de paisatge apliquin mesures de protecció del sòl 
als espais d'interès natural i connector següents: plans al·luvials del riu Fluvià; Terraprim d'Empordà, riera 
d'Àlguema; serra de Valldevià i Ventalló i muntanya de Sant Grau; riera de la Farga; riera de la Cinyana; 
muntanya dels Sants Metges; plans al·luvials del Ter; boscos de Foixà, Pedrinyà, Vacamorta i plans de 
Cruïlles i Sies. 
    - Impulsar la inclusió als Catàlegs de Béns del POUM de Vilademuls, o altres figures de protecció del 
planejament municipal, de les fileres d'arbres de l'entrada d'Orfes. 
 
 
*Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió. 
    - Considerar els àmbits fluvials dels Terraprims com a peces connectores entre la Plana de l'Empordà i la 
zona lacustre de Banyoles. 
    - El mosaic agroforestal dels Terraprims ha de preservar el seu caràcter singular pel gran valor cultural i 
paisatgístic que conté. 
    - Promoure el control i definició de les masses forestals per tal de reduir el risc d'incendi forestal. 
    - Mantenir les estructures agrícoles existents, com a peces vertebradores del paisatge i generadores d'un 
ric mosaic agrícola. 
    - Posar en valor els patrons agrícoles de les planes al·luvials, ocupades per hortes o conreus de fruiters, 
definides per l'estructura parcel·lària lineal perpendicular al curs del riu. 
    - Posar en valor els meandres d'Orfes, Arenys d'Empordà i Sant Mori, en el cas del Fluvià, i el gran 
meandre de Colomers, en el cas del Ter. També cal fer-ho per les illes fluvials com l'illa dels Salzes, a Celrà, 
o de l'illa d'Avall, a Jafre; així com altres illes prou extenses són les que es formen a entre Flaçà i 
Sobrànigues. 
    - Impulsar per part del poders públic amb competències en aquesta matèria un estudi del conjunt del 
sistema històric de canals i infraestructures hidràuliques que avaluï el seu estat de conservació i el 
deteriorament progressiu en llocs on l'activitat agrícola està en procés de desaparició. L'objectiu serà el de 
revelar la seva importància en el desenvolupament dels paisatge de regadiu, minimitzar la desaparició 
d'aquest patrimoni històric, preservar la imatge en llocs prioritaris visualment, i mantenir la identitat d'aquests 
paisatges agrícoles. 
    - Conservar el valor patrimonial de les carreteres històricament ben inserides al territori, com la GI-633 i 
GI-634 entre Cervià de Ter i Verges, la GIV-5132 entre Banyoles i Galliners, i la GI-513 entre Banyoles i 
Orriols, dotant-les de miradors, per tal que posin en valor els elements de més interès paisatgístic. 
    - Evitar al màxim la fragmentació física, visual i social en el paisatge de les infraestructures lineals al 
corredor interior (AP-7, N-II, TAV), de manera que el seu creixement eviti la generació d'espais no aptes per 
als usos actuals. 
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 - Realitzar un estudi d'integració paisatgística vinculat als valors identificats en aquest catàleg, on s'avaluï 
l'impacte visual de les futures ampliacions en el corredor d'infraestructures format pel TAV, la N-II, l'AP-7, i la 
MAT, que inclogui mesures correctores i compensatòries. 
 
         AP-7                                                                MAT 

         
  N-II 
 
   
       SAT Sant Mer i planta de biogàs 
 

 
 
 
 
     
      TAV         N-II AP-7
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  - Regular les extraccions d'àrids que afectin les lleres fluvials i garantir l'adequat tractament i restauració de 
les zones de la llera ja excavades a ser possible al mateix temps que es realitza l'explotació. 
    - Potenciar els itineraris de descoberta dels paisatges fluvials, com al Ruta del Ter o la Ruta del Fluvià, 
reforçant o creant una xarxa d'equipaments d'interpretació i senyalització del patrimoni paisatgístic lligat al riu 
(passejos, rutes, miradors, salts d'aigua, etc.) amb especial consideració del punts més rellevants. Generació 
de llocs de lleure perifèrics on es vinculin els pobles i els rius propers amb la xarxa de camins rurals. 
    - Establir línies d'ajuda per a la recuperació arquitectònica d'elements lligats al riu (molins, sèquies, assuts, 
etc.) per tal de recuperar el seu valor social i històric. Cal incorporar-los dins les rutes i recorreguts lligats als 
sistemes fluvials com a elements en el desenvolupament dels paisatges actuals. 
    - Establir els mecanismes de gestió necessaris per recuperar la zona humida de la pres de Colomers, 
degut a l'impacte que provoquen les activitats extractives que s'hi han desenvolupat. En aquest sentit, és 
rellevant que les administracions públiques, en especial les locals, reforcin la imatge de la presa de 
Colomers, a través de la difusió dels seus valors i l'adequació de mecanismes per als seu descobriment. 
    - Vetllar pel compliment dels acords i compromisos de la Carta del paisatge de l'Alt Empordà. En el 
paisatge dels Terraprims, són d'aplicació els següents compromisos (criteris i accions) específics i 
estructurants: 
 *Desenvolupar una xarxa de rutes turístiques que connectin els paisatges del litoral amb els de 
 l'interior i que fomenti els seus valors. 
 *Desenvolupar i divulgar rutes literàries lligades als paisatges de l'Alt Empordà. 
 *Dotar d'infraestructures d'interpretació del paisatge la xarxa de carrils bici als voltants dels 
 principals cursos fluvials de la comarca. 
 *Promoure la creació de materials didàctics per difondre el coneixement de la diversitat dels 
 paisatges de l'Alt Empordà i els seus valors entre la població escolar i la població en general. 
 *Crear una guia sobre les paisatges silenciosos de l'Alt Empordà. 
 *Elaborar un programa de minimització de l'impacte de les àrees de recollida de residus en els 
 nuclis de població i en els espais rurals. 
 
*Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l'ordenació. 
    - Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de les 
perifèries evitant la ubicació d'activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de preservar-ne la 
seva qualitat. De la mateixa manera, evitar la degradació d'aquestes fronteres creant franges de transició i 
límits clars, sobretot en aquells nuclis situats a peu dels eixos de comunicació principals de la unitat (A-2, GI-
633, GI-623). 
    - El desenvolupament urbà tant de rehabilitació com de nova obra ha d'evitar la desfiguració de les fites 
paisatgístiques dels nuclis del patró d'assentaments dels Terraprims (Crespià, Esponellà, Vilademuls, Vilaür, 
Galliners, Vilafreser, Camallera, Gaüses, Llampaies, Vilavenut, Sant Marçal de Quarantella, Sant Esteve de 
Guialbes, Orfes, Espinavessa, Vilademí, veïnat d'en Deri, Perles, Viella, Arenys d'Empordà, Vilamarí, Parets 
d'Empordà, les Olives), amb construccions, infraestructures, i en general, amb barreres visuals que 
impedeixin o dificultin considerablement la percepció de les imatges més interessants, per causa de la seva 
dimensió, forma o color. 
    - El PDUPE estableix que en cas d'haver de creuar-se el sòl rural per noves línies aèries o soterrades de 
transport de matèria o energia (línies elèctriques, oleoductes, gasoductes, línies telefòniques, etc.), aquestes 
es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les 
infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i 
paisatgística del territori, i sempre el més allunyades possible dels espais inclosos dins del tipus de sòl de 
protecció especial. El traçat de noves línies, d'adequació o el trasllat de les existents requerirà la formulació 
de pla especial en el que es determini la seva necessitat, les alternatives de traçat amb la determinació del 
de menor impacte i les mesures correctores dels impactes ambientals negatiu que s'hi puguin produir. 
    - Garantir un tractament acurat dels creixements urbanístics en les zones i nuclis de poblament disseminat 
presents als Terraprims per tal que aquests mantinguin el seu paisatge agroforestal articulat per masies. 
    - Considerar la presència dels rius, Ter i Fluvià, com a factors determinants de l'ordenació municipal, en el 
sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat i la ribera. En aquest espai de transició 
es localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures, i es garantirà que el nou conjunt 
permeti la visibilitat entre el nucli urbà i el front d'aigua. 
    - Restaurar els àmbits de vegetació de ribera degradats, que flanqueja els marges amb espècies com 
àlbers, freixes, verns, pollancres, salzes de diferents tipus, etc. 
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    - Garantir que la construcció de noves infraestructures viàries i ferroviàries deixi els passos necessaris per 
tal d'evitar la fragmentació física i social dels itineraris recollits en aquest Catàleg i en especial del sender de 
gran recorregut GR-1. 
    - Prioritzar les actuacions encaminades a plantar, recuperar o mantenir filieres arbrades associades a 
infraestructures lineals de comunicació. En aquests casos, caldrà un estudi de visibilitats des de les vies 
arbrades, que permeti garantir la seguretat dels conductors a partir de la seva visualització adequada 
sobretot en revolts i interseccions. 
    - Per la seva vàlua paisatgística, els desenvolupaments urbans ja previstos en el planejament tindran un 
tractament específic en els municipis amb la presència de sistema històric de canals i infraestructures de 
l'aigua. En aquests casos, les possibles noves extensions s'incardinaran en les estructures preexistents de 
manera harmònica, respectant-ne la singularitat i/o les integraran com un element de vertebració de 
l'estructura urbana i el sistema d'espais lliures. 
    - Retirar les línies elèctriques fora de servei o que quedaran obsoletes a mig termini amb la construcció de 
la línia de molt alta tensió (MAT), com la línia Juià-Santa Llogaia d'Àlguema. 
    - Vetllar per una xarxa de vies secundàries de menor trànsit rodat per a la contemplació del paisatge 
conformat pels itineraris de Medinyà-Jafre, Orriols-Vilopriu-Bàscara, i Sant Esteve de Guialbes-Esponellà. Es 
tracta de crear una xarxa de carreteres escèniques, mantingudes amb les característiques i dimensions 
històriques i dotades de miradors, per tal que posin en valor els elements de més interès paisatgístic. 
    - Promoure una xarxa d'itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles, on la 
percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i 
camins existents, i d'altres a consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les actuacions necessàries de 
condicionament, senyalització, manteniment i difusió per tal de potenciar la funció de facilitar la percepció 
dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els miradors de puig Castellar de Fontcoberta, puig 
de Valldevià, puig Segalar; i els itineraris paisatgístics a peu o en bicicleta GR-1, GR-210 o Ruta del Ter, 
Pujals del Pagesos-Vilavenut-Esponellà, Vilafreser-Ollers, Bàscar-Ventalló; i els motoritzats AP-7, eix 
ferroviari Portbou-Hostalric, Llançà-Ribes de Freser, Medinyà-Jafre, Orriols-Vilopriu-Bàscara, Sant Esteve de 
Guialbes-Esponellà. Integrar el conjunt de miradors i itineraris al Pla territorial parcial de les Comarques 
Gironines. 
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EIIP.3  PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 
 
 

3.1. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 
 
 Els Terraprims comprenen, en sentit ampli, un àmbit territorial força extens que es mou entre les 
comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. Com el seu nom indica inclou, 
fonamentalment, una zona de relleus suaus, de turons sinuosos i arrodonits que es troba compresa, a grans 
trets, entre el riu Fluvià , al nord; el Ter, al sud; els relleus que donen pas a la cubeta lacustre de l'estany de 
Banyoles, a l'oest; i els relleus que flanquegen la plana empordanesa estricta, a l'est. El nom terraprim fa 
referència al poc gruix del sòl per als conreus i es contraposa al de terraforts o fondals, és a dir, al d'aquells 
terrenys argilosos, de molt gruix i bon conreu, propis de la plana empordanesa. 
 A l'àrea dels Terraprims, la successió atzarosa de turons poc vigorosos esdevé gairebé continuada. 
Malgrat que les elevacions no formin el peudemont d'una cadena de muntanyes immediata, són, de fet, el 
darrer replà que es va esglaonant des del Puigsacalm fins a la plana empordanesa. 
 Entre les petites serres i turons s'intercalen depressions reduïdes, drenades per recs, rieres i 
torrents en l'interfluvi dels rius Ter i Fluvià. Tot i els replans que se situen entre els serrats i turons, és a les 
proximitats del Fluvià i sobretot del Ter on es localitzen les planes de majors dimensions. Són planes la 
formació de les quals ha estat afavorida per les respectives aportacions al·luvials dels rius, amb materials 
quaternaris com còdols, graves, sorres, argiles i llims. 
 Tant el Fluvià com el Ter estructuren unes valls més enfonsades les quals queden separades pels 
turons dels Terraprims. Aquests dos rius passen a través de la unitat dibuixant meandres considerables. La 
presència d'aquests meandres i el fet de fluir entre una orografia poc accidentada ha facilitat que el seu curs 
hagi patit variacions naturals divagant en funció de les vicissituds que ha experimentat el règim fluvial. Això 
s'ha traduït en l'abandonament de vells meandres i en la proliferació de zones humides a les proximitats del 
curs principal. Fora dels congostos la tendència ha esta la formació de terrasses fluvials creades pels seus 
aports sedimentaris. 
 
 
 
    carretera de Sant Esteve, enllaç amb la N-II 
 

 
 
 



A432_17 LEGALITZACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D'UN ESTABLIMENT DE  TURISME RURAL AL MAS GUILLOT 
17468 VILADEMULS, GIRONA 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE, SLPU 

 

 

 
   
 
          TAV         SAT SANT MER 

 
A partir d'aquest punt, el TAV transcorre soterrat 

 
 
 

3.2. COMPONENTS DEL PAISATGE 
 
 El paisatge dels Terraprims es caracteritza pel relatiu equilibri existent entre l'espai que ocupen els 
usos agrícoles, d'una banda, i la zona recoberta per vegetació espontània, de l'altra. L'espai agrícola 
representa el 51,5% de la superfície del Terraprims mentre que la vegetació espontània ascendeix al 45%. 
Per tant, el sumatori de les dues grans cobertes del sòl depassa el 96% de la superfície global; la resta, 
corresponen a infraestructures, a àrees urbanitzades, incloent les industrials i comercials, així com a les 
làmines d'aigües continentals. 
 Dins l'espai agrícola són els conreus herbacis de secà els que tenen un protagonisme que sobresurt 
amb escreix de la resta, amb el 40% de l'extensió global dels Terraprims. Dins de la vegetació espontània, 
són els boscos la coberta més destacada, amb un 39% de la superfície global, amb una clara 
preponderància dels boscos de pins sobres els boscos caducifolis i, encara més, respecte els alzinars. Les 
masses forestals continuades més extenses es corresponen amb els relleus d'una major entitat i menys 
aptes per l'agricultura. La pràctica totalitat de les masses forestals arbrades dels Terraprims s'atribueixen a 
boscos on es barregen alzines i diverses espècies de pins, en proporció diversa, però amb un clar predomini 
general del pi blanc. 
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 Pel que fa al sòl agrícola, que confereix el domini paisatgístic actual als Terraprims, es troba 
integrat, fonamentalment, per conreus herbacis en règim de secà, sobretot els cereals i els farratges amb 
una clara orientació ramadera. D'entre els primers es troben el blat, l'ordi i la civada; més secundàriament el 
bat de moro; i com a conreu farratger, és força freqüent l'userda. No hi manquen retalls dispersos d'oliveres, 
encara que molt més minoritaris que els anteriors. Altres conreus, menys tradicionals, gaudeixen d'una certa 
implantació com el gira-sol o la colza. L'equilibri i l'acusada alternança entre les zones conreades i les 
forestals fa que l'efecte mosaic hi sigui ben present. En funció del sector i de la prevalença donada, són els 
camps els que encerclen reduïts retalls forestals formats per grups d'arbres que han quedat aïllats entre 
planes i turons.  
 La variabilitat entre àrees agrícoles i forestals aturonades és complementada amb tot un reguitzell 
de petits nuclis rurals que han contribuït a enriquir el paisatge cultural que caracteritza la zona. Són 
perfectament identificables pels seus campanars a redós dels quals, si es dóna el cas, han quallat traces de 
carrers bastant primigènies o, l'agrupament d'unes poques cases, en pedra vista i teulada a dues o quatre 
aigües. La rica constel·lació de nuclis rurals diminuts es veu complementada per d'altres de major entitat, 
amb uns perímetres força reduïts i, gairebé sempre, definits. Entre tot aquest entramat de nuclis rurals petits 
i diminuts, el paisatge dels Terraprims és solcat per una profusió de masos dispersos d'origen secular. Als 
voltants d'alguns d'aquests masos s'han bastit coberts i altres annexos que certifiquen la progressiva 
orientació ramadera de caire intensiu que han pres les explotacions. 
 Es tracta d'uns ambients caracteritzats, des del punt de vista de les comunicacions, per unes 
carreteres d'abast local i veïnal, força sinuoses, poc transitades, no gaire amples però que conviden a la 
descoberta d'un territori que ha estat transformat, per regla general, amb proporció i equilibri. L'excepció a 
aquesta tipologia d'infraestructures es plasma a l'eix que conformen la carretera general N-II i l'autopista AP-
7 i que travessen la part central dels Terraprims, en direcció nord-sud. A ell s'afegeix el traçat del tren d'alta 
velocitat i que suposa la transformació més intensa que ha viscut, a les darreres dècades, el paisatge del cor 
dels Terraprims. 
 
 
           Sant Esteve de Guialbes 
 

 
 
 
3.3. DINÀMIQUES DEL PAISATGE 
 
 El paisatge dels Terraprims ve marcat per dinàmiques de signe diferent en funció de quina sigui la 
zona a la qual es faci referència. A la zona de turons, a banda i banda de l'eix definit per la N-II i l'autopista 
AP-7, hi ha un equilibri i alternança entre zones forestals i àrees agrícoles que crea un efecte mosaic, un 
dels trets més representatius del paisatge de la unitat. De totes maneres, durant les darreres dècades, hi ha 
hagut una tendència general a l'expansió de les masses forestals, especialment a les zones més altes dels 
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turons, amb pinedes de pi blanc, preferentment. Aquí, el paisatge agroforestal tendeix a homogeneïtzar-se 
en detriment dels conreus. Si a això s'hi afegeix el fet que la rendibilitat forestal ha davallat molt, el resultat 
és l'augment del risc i els efectes dels incendis forestals. 
 Pel que fa als conreus, al costat dels tradicionals se n'han afegit d'altres associats a la progressiva 
instal·lació de granges i a la consegüent necessitat de disposar de farratges pel bestiar. El cereal ja no es 
conrea tant per a gra sinó, més aviat, per segar-lo encara en verd i emmagatzemar-lo en grans sitges al 
costat de les granges. La intensificació ramadera ha tingut un impacte en la modificació del paisatge agrari 
propi de la zona així com en la contaminació del subsòl. 
 Des del punt de vista agrari, el relleu poc accidentat i ben comunicat pot ajudar a la continuïtat de 
les explotacions agro-ramaderes. De la seva viabilitat dependrà que es preservi l'alternança característica 
dels turons dels Terraprims entre les àrees conreades i les forestals, tant a la meitat occidental com a la 
meitat oriental de la unitat. Dit d'altra manera, s'evitarà que el mantell forestal acabi cobrint la pràctica 
totalitat de l'espai i que es redueixi la diversitat d'usos i de paisatges. De retruc, s'aconseguirà, igualment, 
una reducció del risc d'incendi d'unes masses forestals altament piròfites. 
 Les transformacions més importants a la unitat es deuen a la seva posició central en el corredor 
mediterrani, el qual la travessa en direcció nord-sud. Al traçat de la carretera N-II s'afegeix el pas de 
l'autopista AP-7, així com també el nou traçat del TAV, que tot i que discorre parcialment soterrat, ha 
comportat grans moviments de terres, tant per la creació de talussos com de trinxeres. Això té un gran 
impacte en la modificació en el relleu, en les cobertures vegetals i, en definitiva, a l'entorn natural i els espais 
agrícoles. Cal afegir també la línia de molt alta tensió de 400kV, així com també el nou gasoducte Martorell-
Figueres, que discorrerà en paral·lel a l'AP-7 de manera soterrada. En definitiva, la construcció d'aquestes 
noves infraestructures està suposant una incidència acusada en el paisatge, amb l'accentuació de l'efecte 
barrera i de separació entre els territoris situats a l'est d'aquest eix i els ubicats a l'oest, així com d'altres 
incidències no menors com la modificació en els perfils de relleu, en la cobertura vegetal, en les explotacions 
agroforestals i un augment en la fragmentació d'hàbitats. 
 
 

3.4. VALORS DEL PAISATGE 
 
 Els Terraprims són una àrea geogràfica que s'emplaça en un punt intermedi entre les muntanyes 
del Pirineu, la plana de l'Empordà, les Gavarres i la conca lacustre de Banyoles. A més a més, és travessada 
en sentit oest-est, pel Fluvià i el Ter, els dos rius més importants de les comarques gironines. Tot aquest 
seguit de variables fa que el valor ecològic dels Terraprims, sobretot des del punt de vista de la 
connectivitat ecològica amb els espais veïns, resti fora de tot dubte. El perfil aturonat dels Terraprims, amb 
una matriu agroforestal dominant, afavoreix el paper de connector ecològic i paisatgístic que ha de tenir 
entre les diverses àrees abans referides. 
 La connectivitat no és només rellevant vers d'altres espais exteriors sinó també dins dels 
Terraprims. El reguitzell de rieres i torrents tributaris tant del Fluvià com del Ter operen favorablement per la 
connectivitat entre els boscos, els camps oberts i les valls fluvials més deprimides. Els seus cursos 
augmenten la riquesa biològica a l'espai i permeten l'assentament d'espècies de zones humides. Aquests 
hàbitats són considerats parcialment d'interès comunitari. 
  La dimensió estètica rau principalment en la combinatòria i disposició dels elements que el 
composen, els quals experimenten mutacions en funció de l'època de l'any en que es contempla. Hi ha 
l'efecte que crea la combinació agroforestal entre els camps de conreu i els retalls boscosos, allà on 
aquestes àrees apareixen més equilibrades. 
 El valor estètic del patrons de mosaic agroforestal es deu bàsicament a la particular morfologia del 
relleu que ffa que el paisatge es caracteritzi per una alternança de boscos i camps de secà. Pel que fa als 
boscos, predominen els boscos mixtos d'alzina i pins. l'àrea conté en el seu interior varis patrons de menor 
extensió. La seqüència de buits i plens i la disposició de la vegetació pel que fa als camps de conreu 
proporciona una important singularitat en la imatge del paisatge. 
 Els pobles freqüentment aturonats, que mantenen els seus nuclis històrics sense grans 
creixements, prenen una accentuada fotogènia emmarcats en l'entorn descrit abans. Aquesta fotogènia té la 
seva continuïtat si es passeja per qualsevol dels carrers que els defineixen, normalment recorreguts per 
cases d'una o dues plantes i parets de pedra vista. Els pobles estan envoltats per conreus generalment de 
secà i per clapes de bosc mediterrani. 
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 Els valors històrics del paisatge dels Terraprims es manifesten, en primer lloc, en l'articulació del 
mosaic agroforestal característic del seu paisatge i, en segon lloc, per l'organització del territori en conjunts 
de masies, veïnats i petits nuclis rurals. El conjunt d'elements històrics pertanyents a aquesta època (des 
d'ermites i esglésies fins a castells, masies fortificades i palaus) no s'ha d'entendre com una sèrie de peces 
aïllades sinó dins el procés de formació d'un paisatge agrosilvopastoril que ha arribat fins els nostres dies en 
la seva configuració principal. Vinculat directament amb aquest sistema d'assentament rural, hi ha tot un 
conjunt de carreteres estretes i sinuoses històricament ben inserides en el territori. 
  També cal esmentar les construccions pròpies de l'arquitectura medieval, ja sigui en el seu vessant 
religiós, en el vessant defensiu i en el vessant civil. Pel que respecta a l'arquitectura religiosa s'ha 
d'enumerar un reguitzell d'ermites i esglésies romàniques. En el vessant defensiu, s'ha de destacar la 
presència d'una àmplia representació de castells, cases fortes i petits recintes emmurallats que evidencien la 
seva posició estratègica. Les ruïnes dels castells es localitzen ja siguin aturonats i de manera aïllada, o bé 
integrats dins els mateixos recintes urbans; en aquests casos s'acabaran transformant en palaus. 
 Els paisatges fluvials i les seves planes al·luvials recullen alguns dels trets del que ha esta l'evolució 
històrica que ha marcat alguns dels seus usos i aprofitaments. Aquí cal situar les transformacions 
propiciades per recs amb els seus respectius molins. Igualment s'han de sumar les rescloses que 
s'esglaonen tan al Fluvià com al Ter i les minicentrals hidroelèctriques d'inicis del segle XX, fonamentalment 
al Fluvià. També s'han de contemplar els processos del repartiment de terres més properes al riu, que amb 
els diferents cultius componen una catifa llistada de diversos colors. 
 Com a valors socials del paisatge s'han d'esmentar la sèrie d'itineraris que s'han confeccionat als 
darrers temps per permetre la seva freqüentació a peu i en bicicleta. Itineraris cicloturístics, plafons 
explicatius en punts estratègics, itineraris senyalitzats, zones de pesca, etc., són propostes que promouen 
consells comarcals i ajuntaments per donar valor a aquesta funció social del paisatge. També algunes 
petites zones d'horts i fonts, a la perifèria dels pobles petits, acompleixen una funció social clara pels seus 
habitants. 
 La fesomia dels pobles, amb les seves esglésies, els campanars, els carrers estrets i empedrats, 
els casals amb les seves llindes, els camins que hi menen, els masos o les fonts també han contribuït al 
manteniment dels valors simbòlics i identitaris. És una identitat que, igualment, s'ha recolzat en les 
manifestacions tradicionals i de religiositat popular lligades a indrets com l'ermita de Sant Mer o el santuari 
de la Font Santa. 
 També les esglésies parroquials, amb els seus cloquers, suposen el principal element arquitectònic 
i paisatgístic que caracteritza i dóna identitat a la immensa majoria dels nuclis de poblament dels Terraprims. 
Independentment dels seus estils, de les seves èpoques i dels seus trets constructius, les esglésies 
singularitzen la fesomia d'aquests nuclis, per petits que siguin. A més, la posició central i aturonada de molts 
dels temples encara realça més la seva presència, la qual s'ha mantingut inalterable al llarg dels segles. A 
part de les esglésies s'haurien de citar capelles o ermites enclavades de manera aïllada i que freqüentment 
tenen un origen en què es barregen la realitat i les històries amb un rerefons sobrenatural. 
 A les Olives, dins el municipi de Vilademuls, es localitza l'ermita de Sant Mer, que és un lloc d'aplec 
amb llarg arrelament. Hi ha anys, especialment si el temps és benigne, que l'aplec arriba a congregar alguns 
milers de persones. L'ermita es localitza de manera aïllada en una zona aturonada que reuneix els trets 
propis del paisatge dels Terraprims. 
 
           TAV        ermita de Sant Mer 
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EIIP.4  PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 
 
 

4.1. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L'EMPLAÇAMENT 
 
 El mas de Cal Guillot es troba situat en la unitat de paisatge dels Terraprims, just en el centre del 
triangle que formen les poblacions de Cornellà del Terri, Vilademuls i Viladesens, en la part sud-oest, i dins 
del municipi de Vilademuls.  
 La zona és un clar exemple dels paisatges dels Terraprims, petits turons escampats aquí i allà amb 
un clar predomini del mosaic agroforestal que formen els camps de cultius i les de pins i alzines. La masia de  
Cal Guillot es va construir, ja fa molts anys, en la vessant sud d'un d'aquests turons. 
 

 
 
 Des del mas, i mirant cap al nord i l'est no hi ha cap mena d'interès visual, ja que està rodejat de 
bosc de pins i alzines. Les vistes a sud i, sobretot a oest, s'allarguen fins als Pirineus, dominant gran part de 
la zona del pla de Girona i del sud de la conca lacustre de l'Estany de Banyoles. Es té una vista dels petits 
turons que conformen el paisatge, així com també dels campanars i poblets veïns, sobretot de Vilamarí, i 
masies escampades pel territori. 
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 D'altra banda, la finca se situa molt a prop del recorregut del TAV, arribant a sentir el soroll dels 
combois cada vegada que passa per la zona. Sortosament, no es té visibilitat de la via des de la finca, ja 
que, tot i que encara no queda soterrada, sí que queda a un nivell inferior al del mas. 
 Prop de la finca també existeix una planta de biogàs, construïda en els últims anys, lligada a una 
explotació ramadera important. Des de la finca tampoc es visualitza aquest planta, així com tampoc els 
edificis de l'explotació, ja que tot el conjunt queda situat a la vessant nord-est del turó. 
 
 TAV    cal guillot (darrera els arbres)          SAT Sant Mer i planta de biogàs 
 

 
  
 L'edifici de Cal Guillot es visualitza des del camí rural que porta fins a Sant Mer des de Sant Esteve 
de Guialbes, quedant a pocs metres en un revolt del camí. Es troba envoltat de camps de conreu, però a la 
vegada, molt a prop, queden zones boscoses. El camí fins a Sant Mer és un seguit de sol i sombra, entre 
conreus i boscos. 
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4.2. PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE 
 
 Les obres que ocupen aquesta legalització tenien com a objectiu l'ampliació del mas Cal Guillot, a 
partir de la reforma i ampliació del cobert adjacent a l'edifici. Aquest cobert estava situat a la façana oest, 
cosa que disminuïa molt les vistes més bones de l'emplaçament. D'altra banda, la visualització des del camí 
també es feia estranya, ja que el primer que es veia era el cobert en mal estat. 
 També es van aprofitar les obres per arreglar tota la coberta, ja que, a part de l'estat en què es 
trobava, no era una coberta uniforma, sinó que responia a les diferents modificacions que al llarg del temps 
s'havien anat produint en l'edifici. 
 Les obres en l'edifici de Cal Guillot han comportat un canvi positiu en la visió actual del lloc, ja que 
s'han unificat els diferents cossos en un sol volum edificatiu, així com també s'han unificat materials i 
aspectes compositius com ara la barana de l'eixida. D'altra banda, una altre canvi positiu és el que han pogut 
constatar els propietaris, els quals han guanyat un espai intermig exterior-cobert en planta primera per a 
poder gaudir de les vistes al paisatge immediat i llunyà. 
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4.3. VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 
 
 Abans de les actuacions objecte d'aquest projecte de legalització, la visió del mas Cal Guillot era la 
d'una edificació que s'havia anat modificant i ampliant al llarg de molts anys i de diferents generacions. El 
volum per tant no era uniforme, sinó que els cossos que s'havien anat adjuntant a l'edifici inicial s'havien 
col·locat segons les necessitats dels habitants. D'altra banda, també existia un cobert annexat a la façana 
oest, on hi ha les millors vistes al paisatge i on també coincideix l'entrada a la finca. Aquest cobert doncs feia 
una doble disfunció: no permetia als habitants gaudir de l'entorn immediat i no tant immediat, i donava una 
visió errònia del mas, ja que des del camí d'accés es tenia una visió exclusiva el cobert. 
 Amb les obres de rehabilitació de la coberta s'han pogut unificar tots els cossos disconformes sota 
un sol volum, amb una sola coberta realitzada amb dos vessants. D'altra banda, l'ampliació cap a la façana 
oest, utilitzant el volum del cobert adjacent, ha permès acabar de conformar un volum únic per a tot l'edifici, 
donant una visió d'unitat a tot el conjunt. D'aquesta manera, la visió des del camí a Sant Mer és molt més 
serena i interessant; i d'altra banda, amb la continuació en planta primera de l'eixida existent en el cos 
principal, s'ha guanyat un espai intermig interior-exterior que gaudeix de vistes al paisatge immediat i al 
paisatge llunyà, amb el Pirineus al fons. 
 Així, per millorar la integració de l'actuació en l'entorn i amb la resta de l'edificació, s'han utilitzat els 
mateixos materials i acabats existents, així com també s'ha realitzat el tancament de l'eixida de planta 
primera seguint la geometria de la barana existent. La teula utilitzada per a la coberta ha estat la teula àrab, 
igual que l'existent, de les quals s'han reutilitzat les que estaven en millor estat. 
 
 

 
                zona ampliada, amb la unificació de la coberta 
 
    
   camí de Sant Mer 
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4.4. ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS 
 
 Els treballs objecte d'aquest projecte de legalització no han tingut repercussió ni en la topografia ni 
en la vegetació de la zona, ja que es tracta d'una ampliació aprofitant un cobert existent, la qual cosa 
significa que l'espai en planta baixa ja estava ocupat per edificació. 
 L'actuació proposa una transformació austera i continuista, amb respecte envers l'ús de materials i 
tècniques i formes constructives pròpies del lloc, assolint en gran mesura una integració en el territori sense 
ruptures. 
 La topografia del lloc i la visió des del camí d'accés que va fins a Sant Mer només permet veure de 
manera completa la façana oest. Des de la resta de punts de vista, l'edificació no està tan exposada 
visualment. 
 El revestiment exterior de l'edificació té un to grisós-marró, que no crea un contrast amb l'entorn, ja 
que l'entorn de camps de conreu varia la seva gamma cromàtica segons la temporada en la que ens trobem.  
 El fet que la barana de la planta primera s'hagi continuat a la part ampliada, amb les mateixes 
peces ceràmiques i la mateixa geometria, permet entendre l'edifici com un sol volum no modificat, cosa que 
permet la visualització del conjunt com una peça adaptada perfectament al seu lloc i entorn. 

 
  
    Cal Guillot des del veïnat d'Olives 
 

 
 
 
               Cal Guillot des d'un camí rural de Vilamarí
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EIIP.5  ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

 
 L'edifici de Cal Guillot, una edificació centenària situada enmig de camps de conreu i boscos de 
pins, estava constituït per diferents volums disconformes, construïts al llarg dels temps responent a les 
necessitats de cada moment: coberts per al menjar i corts per al bestiar que hi havia hagut, rampes d'accés 
per a minusvàlids... L'actuació que s'hi va realitzar va aconseguir reunir tots aquest volums "estranys" sota 
un sol volum, amb una coberta única i una façana contínua. 
 El criteri principals va ser el d'aconseguir una ampliació-rehabilitació que unifiqués la volumetria, 
així, es van aprofitar les parets del cobert existent afegint una planta per acabar de configurar un volum 
unitari. Es va refer la tota la coberta de manera que tot el volum també quedés unificat, cobert a dues 
pendents, seguint la tipologia de les cases de pagès de la zona. 
 Les obertures de nova construcció segueixen les proporcions de verticalitat, típiques en cases de 
pagès i masies de la zona, així com també les obertures existents en l'edifici i la façana s'ha arrebossat amb 
morter de calç, amb una tonalitat gris-marró. 
 

 
Cal Guillot des del camí d'anar a Sant Mer 
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EIIP.6  CONCLUSIONS 
 
 L'objectiu de l'actuació va ser la d'ampliar el mas de Cal Guillot per tal d'aconseguir una vivenda en 
planta baixa, i alhora unificar l'edifici sota un sol volum unitari, mantenint la fisonomia agrícola i rural de 
l'entorn. Els criteris seguits i les mesures exposades perseguien integrar l'ampliació del mas en el paisatge 
sense necessitat de mesures d'ocultació. 
 D'acord amb l'entitat, la naturalesa, l'interès i el valor de l'edifici i del paisatge del voltant, s'han 
satisfet les necessitats d'ús i el programa arquitectònic amb una actuació respectuosa. La intervenció final 
aconsegueix una volumetria unificada, sense cossos estranys, i sense alterar les característiques 
tipològiques originals. 
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IV. PROJECTE TÈCNIC DE LEGALITZACIÓ D'ESTABLIMENT DE TURISME RURAL 
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II. MEMÒRIA TÈCNICA 

 
   

 
MT.1  FINALITAT DEL PROJECTE 

 

  

 
La finalitat que té aquest document no és altra que la de poder descriure la instal·lació de referència d’aquest 

projecte, per tal d’obtenir la llicència municipal d’obertura de l’activitat per part del Consistori del municipi on 

s’ubica l’establiment, regint-nos en el que s’estableix a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats, i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 
 
 
MT.2  CRONOLOGIA D'ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

 

 

La persona peticionària és propietària de l'habitatge anomenat CAL GUILLOT, situat a les afores del veïnat 

d'Olives, al municipi de Vildemuls (17468). A la planta baixa, la persona peticionària hi ha instal·lat un 

establiment destinat a Turisme Rural. A l'establiment, degut a les seves característiques, se li han aplicat les 

mesures correctores necessàries per a la seva obertura. L'establiment de turisme rural disposarà d'una 

piscina exterior per a ús complementari. 

 
 
MT.3  NORMATIVA APLICADA AL PROJECTE 

 
 
 

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

 LLei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

 Real Decret  604/2006, de 19-05-2006, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel 

que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Real Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció BOE.Nº 127 de 29-

05-2006. 

 REIAL DECRET de 14 d’Abril de 1997, Núm. 486/1997 que estableix les disposicions mínimes de              

seguretat i salut en els llocs de treball. 

 REIAL DECRET de 18 de Juliol de 1997, Núm. 1215/1997 que estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

 REIAL DECRET de 24 d’Octubre de 1997, Núm. 1627/1997, que estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres. 

 REIAL DECRET de 17 de Gener de 1997, Núm. 39/1997. Reglament de Serveis de Prevenció de riscos 

laborals. 

 REIAL DECRET de 14 d’Abril de 1997, Núm. 485/1997. que estableix les disposicions mínimes en matèria 

de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 LLEI de 18 de Novembre de 1995, Núm 31/1995 de Prevenció de riscos laborals. 
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 DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB-SI) DEL CODI TÈCNIC DE 

L’EDIFICACIÓ (CTE). 

 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ I LES SEVES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 

COMPLEMENTÀRIES (ITC BT). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002.  

 NORMES UNE D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

 Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les   piscines 

d'ús públic / Decrets 177/2000 i 165/2001, pel qual es modifica el Decret 95/2000,  pel qual 

s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el “CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN”. 

DB-SI: “Seguridad en caso de incendio” 

DB-SUA: “Seguridad d’utilització i accessibilitat” 

 

 
 
 
MT.4  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
 
 
4.1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 
 
L’activitat instal·lada és la d’un establiment dedicat a Turisme Rural. Aquesta activitat es realitza 
totalment en planta baixa, on hi ha també la zona d’entrada a l'establiment (des de l'espai exterior i 
a peu pla). L'establiment té les següents estances: una sala d'estar-menjador, tres habitacions, 
amb un màxim de 6 places, cuina, dos banys i altres espais annexes. L’entrada principal al local es 
realitza per una porta amb comunicació directe a l’exterior, a la façana sud. El local també té 
façana a la cara oest i a la cara nord de l'edifici. 
Hi ha també una piscina exterior vinculada a l'establiment de turisme rural. 
 
Les coordenades UTM de l’edifici on es troba l’establiment i on es duu a terme l’activitat són les 
següents: 
UTM (Est, Nord, Fus, Hemisferi) 
488944 m ,  4661294 m ,  31  ,  Nord 
 
 
4.2. CARACTERITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'ESTABLIMENT  
 
L’activitat i l’establiment està emplaçada en un espai en planta baixa i en una edificació ja existent. 
L’estructura de l’edificació està formada per estructura de murs de càrrega, i forjats de bigues de 
fusta i llata i rajola. Les parets exteriors de tancament son a base d'una fulla de pedra massissa, 
amb acabat exterior remolinat i acabat interior enguixat i/o remolinat, en alguns punts s'ha deixat la 
pedra vista per la cara interior. Els tancaments interiors son d’envans i parets ceràmiques 
enguixades i/o remolinades. Pel que fa a les parets dels lavabos són enrajolades i amb gres al 
terra. A la resta de dependències les parets son enguixades i pintades, amb paviment de gres. 
L’accés a l'establiment es fa a través d'un cancell, amb doble porta, des de la façana sud. Una 
petita rampa salva el desnivell entre l'era exterior i el nivell interior de l'habitatge. 
La piscina és de polièster, rectangular. El perímetre exterior es enrajolat. 
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SUPERFÍCIES: 
 
LOCAL SUPERFÍCIE VOLUM 

01 HABITACIÓ 12,40m² 28,76m³ 
02 HABITACIÓ 14,30m² 34,32m³ 
03 HABITACIÓ  9,35m² 22,44m³ 
04 BANY 4,05m² 9,52m³ 
05 BANY 3,50m² 8,22m³ 
06 CUINA 8,30m² 19,92m³ 
07 SALA D'ESTAR-MENJADOR 22,20m² 53,28m³ 
08 RENTADOR 4,00m² 9,60m³ 
09 PAS 7,95m² 18,68m³ 
10 PAS 1,85m² 4,35m³ 
11 CANCELL 2,15m² 5,05m³ 
12 SALA JOCS-ENTRETENIMENT 18,90m² 46,30m³ 
   
TOTAL 108,95m2 260,44m³ 

 
*La superfície total de l’activitat és 108,95m2 i el volum 260,44m3. 
 
ALTURES: 
L’alçada lliure de tota l’activitat es de com a mínim 2,35metres. 
 
 
4.3.  VEÏNS IMMEDIATS A L'ACTIVITAT 
 
A NORD     Pati/Coberts de la mateixa propietat. 
A OEST     Camps/Accés de la mateixa propietat. 
A SUD      Era, coberts i camps/Piscina de l'activitat. 
A EST      Pati/Coberts. 
A DALT      Planta primera del mateix edifici. 
A BAIX      Fonamentació. 
 
 
4.4.  DADES DEL PERSONAL 
 
El personal que permet desenvolupar l’esmentada activitat el formen 2 persones, encarregades 
d’atendre la clientela, de la gestió de l’activitat i de la prestació dels serveis. 
 
4.5.  DADES DE LA MAQUINÀRIA INSTAL·LADA  
 
POTÈNCIA ELÈCTRICA: 

MÀQUINA NÚM. 
POTÈNCIA 
UNITÀRIA 

POTÈNCIA 
TOTAL 

PETITA MAQUINÀRIA/ELECTRODOMÈSTICS 4 750 W 3.000 W 
IL·LUMINACIÓ LOCAL 1 1.500 W 1.500 W 
ALTRES 1 500 W 500 W 
 
            
                                         TOTAL                               5.000 W 
 
La potència elèctrica absorbida per la maquinària és de 5.000W. Aquesta potència és aproximada 
tot i que ja contempla la maquinària de petita potència i la il·luminació del local. 
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4.6.  DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Elèctrica 
La instal·lació elèctrica del local compleix les disposicions establertes en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries vigents. 
La instal·lació està dotada de les proteccions per protegir als usuaris de possibles contactes 
indirectes dels circuits elèctrics i a la pròpia instal·lació de possibles sobreintensitats. Aquesta 
tasca és portada a terme pels interruptors diferencials i els interruptors magnetotèrmics.  
Tota la instal·lació elèctrica ha d’estar connectada a la xarxa de posada a terra. 
La tensió de servei serà de 230 volts i la freqüència de 50 Hz. 
L'habitatge disposa de subministrament i connexió a la xarxa de la companyia subministradora 
d’energia elèctrica. 
 
Gas 
En aquesta activitat no hi ha cap mena d’instal·lació relacionada amb l’àmbit de la reglamentació 
de gas. 
 
Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria dóna servei a les cambres higièniques, el rentador i la cuina. És amb 
tub multicapa i va vist o encastat en regates, degudament entubat. 
L’escomesa d’aigua es fa, segons indicacions del Servei Municipal d’aigües, l’empresa 
responsable del servei municipal d’aigua potable, garantint totes les condicions de salubritat pel 
consum. 
La instal·lació parteix del comptador, tot seguit hi ha una clau de tancament, una vàlvula antiretorn, 
i un filtre. La resta de la instal·lació interior compleix la normativa vigent pel que fa a conduccions i 
punts de consum.  
L’establiment disposa de servei d’aigua potable de la xarxa pública de la companyia. 
 
Frigorífica 
En aquesta activitat no es preveu cap tipus d’equip frigorífic de tipus fixa. Sí, una nevera per a 
conservació d'aliments. 
 
Climatització / Calefacció / A.C.S.  
En aquest establiment NO hi ha instal·lada climatització d'aire condicionat. 
Hi ha instal·lat un sistema de calefacció amb caldera de gas-oil i radiadors a cada estança. 
Per tal de satisfer les necessitats d’ACS, hi ha una instal·lació de plaques solars, que permet, 
mitjançant un dipòsit acumulador, l'escalfament d'aigua sanitaria. El sistema auxiliar es fa través 
de la mateixa caldera de gas-oil del sistema de calefacció. 
 
Extracció de fums 
Els bafs i males olors del lavabo són eliminats mitjançant les finestres exteriors de ventilació i 
il.luminació. Les de la cuina amb extractor centrífug, connectat amb conductes, fins a la coberta 
l’exterior. 
 
 
 
 
 

MT.5  DADES MEDIAMBIENTALS 

 
Classificació de l’activitat 
Segons els annexos de la llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats, l’activitat objecte d’aquest projecte es classifica en: 
  *ANNEX III / Epígraf 12.56 (Turisme Rural). 
  *ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ. 
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Segons la Llei 16/2015, l'activitat està sotmesa a règim de declaració responsable. L’activitat 
queda classificada com a: 
  *ANNEX I / I (Hostaleria) / 5520 (Turisme Rural). 
  *RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
  
Subministrament d’aigua potable 
L’aigua potable s’agafa de la xarxa general de distribució del municipi i per part de la Companyia 
Subministradora d’aigües. La pròpia Companyia Subministradora és l’encarregada d’efectuar els 
tractaments necessaris per tal que l’aigua sigui apte pel consum humà. 
 
Aigües residuals 
La xarxa d’aigües residuals es existent. Els desguassos dels aparells sanitaris i els diàmetres 
mínims són els següents: Piques/dutxes/petits aparells (40mm) i vàter (90mm). Tota la xarxa 
disposa de sifons i el seu diàmetre està d’acord a l’element que desaigua, la connexió és a la 
xarxa existent de clavegueram. La xarxa està connectada a fossa sèptica existent a la finca. 
A la present activitat hi ha varis punts d’abocament, concretament són: dues piques, dos 
vàters/inodors, dos dutxes, la pica de la cuina i el desaigua de la rentadora i el rentaplats. El límit 
de qualitat de les aigües produïdes és el propi de les aigües resultants d’aquest tipus d’abocament 
(domèstic). Els cabals aproximats diaris són de 5,00m3 podent-los assimilar com a abocaments 
domèstics del tipus I (cabals d’aigües negres fins a 25m3/dia), de manera que no necessiten cap 
tractament posterior per adequar-se a la quantitat del sistema de sanejament. 
 
Residus 
Els residus que es produeixen a l’activitat provenen bàsicament de tota la gestió diària que 
comporta el funcionament de l’establiment. 

 

Les característiques, producció i tipologia segons el CRC per aquests tipus de residus són: 
 

Tipologia 
(codi CER) 

Característiques Classificació Producció 
estimativa 

20 01 01 Paper i cartró No especial 15 kg/mes 
20 01 39 Plàstics Inert 10 kg/mes 
20 03 01 Barreja de residus municipals / Rebuig No especial 20 kg/setmana 

 

Pel que fa a la seva gestió externa i destinació prevista, aquests residus tindran el següent 
tractament : 

 
Tipus residu Tractament en el propi establiment 

Paper i cartró S’emmagatzemarà en contenidors específics i es portarà a contenidors 
públics de reciclatge de paper i cartró 

Plàstics S’emmagatzemarà en contenidors específics i es portarà a contenidors 
públics de reciclatge de plàstics 

Barreja de residus 
municipals / Rebuig 

S’emmagatzemaran en contenidors específics, a l’interior de bosses de 
plàstic de 80 L i es portarà a contenidors públics d’escombraries 

 
*Els contenidors de la zona són a prop de l’establiment i donen servei suficient al mateix. Es troben 
al trencall del camí de Sant Mer. 
 
Fums, bafs i males olors 
En el desenvolupament normal de l’activitat no es preveu cap mena d’emissió de fums ni bafs 
molestos que hagin d’ésser evacuats a l’exterior. Els bafs i males olors del lavabo, durant el seu 
funcionament normal, son eliminats mitjançant les finestres de ventilació existents o mitjançant 
ventil·lació automàtica. 
Els fums de la cuina s'evacuen per la coberta de l'edifici. 
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MT.6  MESURES CONTRA INCENDIS 

 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 
Una de les característiques fonamentals d'un establiment de turisme rural, pel que fa referència a la 
seguretat en cas d'incendi, és el seu nivell d'ocupació. El dimensionament de tots els elements d'evacuació 
(portes, escales, passadissos...) ha de ser suficient per garantir l'evacuació dels ocupants en condicions 
segures. L'article 14 del Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural, 
determina que la capacitat màxima de totes les modalitats d'establiments de turisme rural és de 15 places. 

 
A més, la regulació d'aquests tipus d'establiments té com a un dels seus objectius principals la preservació 
de l'entorn natural i arquitectònic, possibilitant la rehabilitació i conservació d'edificacions ja existents i evitant 
noves construccions. Concretament, un dels requisits per a totes les modalitats és que l'edificació sigui 
anterior a l'any 1950. 
 
Les magnituds referents a ocupació i distàncies d'evacuació que marca el Codi Tècnic de l'Edificació, en el 
seu Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis,  estan molt per sobre de les que pot arribar a tenir un 
establiment de turisme rural. 
 
El Consell de la Comunitat Econòmica Europea va dictar unes recomanacions (Recomanació 86/666/CEE 
relativa a la seguretat dels hotels existents contra els riscos d'incendi) als estats membres. Aquesta 
recomanació marca el límit d'aplicació dels requisits tècnics en aquells establiments amb més de 20 places. 
 
Amb tot això, s'arriba a la conclusió que no hi ha cap reglamentació específica per a aquest tipus 
d'edificacions que reguli les condicions de seguretat contra incendis que han de complir, ja que queden fora 
de la consideració d'establiments hotelers. 
 
Així doncs, i seguint la TINSCI (Taula d'Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis), les 
condicions de seguretat dels ocupants d'aquests tipus d'establiments queden cobertes si s'assimilen a un 
habitatge. Aquesta consideració és plenament assumible pel fet que l'ocupació és molt baixa (sempre inferior 
a 15 places) i el règim d'ús és equiparable. 
 
 
Les condicions de protecció contra incendis per aquests establiments són: 
 
 
6.1. ACCESSIBILITAT 
  
Segons indica l'article 3 del Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, 
els establiments de turisme rural (assimilats a habitatges) situats en terreny forestal han de respectar les 
condicions d'accessibilitat fixades al Decret 241/1994. Els requeriments són els següents: 
 
     6.1.1. Comunicació amb una carretera asfaltada a través d'una única via d'accés de 5 metres 
d'amplada, o bé dues vies diferents d'accés i sortida. 
 
 La finca de Cal Guillot té dues vies d'accés, ja que es troba al camí que porta de Sant 
Esteve de Guialbes a Sant Mer, i que continua fins a Pujals dels Pagesos o fins a Sords. 
L'amplada d'aquesta via és d'uns 5 metres i està, en la seva majoria, asfaltada. 
  
 
     6.1.2. Manteniment d'una franja perimetral de 25 metres d'amplada permanentment lliure de 
vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades. 
 
 Els propietaris de Cal Guillot netegen freqüentment els voltants de la seva finca de 
males herbes i arbustos, i per altra banda, les masses forestals es troben a més de 25 metres de 
l'edifici de vivenda. 
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6.2. LÍMITS A L'EXTENSIÓ DE L'INCENDI 
 
L'estructura existent no requereix justificar el grau de resistència al foc. 
 
D'altra banda, la zona d'ampliació, i per tant, de nova construcció, sí requereix la justificació de 
resistència al foc de l'estructura. Com que l'edifici constitueix un sol sector d'incendis, les parets i 
els sostres d'aquesta zona d'ampliació han de complir la resistència mínima al foc, que en aquest 
cas és R-60. 
 
S'adopten classes de resistència al foc que s'obtenen a partir de taules i mètodes simplificats dels 
annexes CTE DB SI (respecte formigó i fàbrica). 
 
La resistència mínima al foc dels diferents elements CONSTRUCTIUS de l’ampliació és: 
 
 
ELEMENT/TANCAMENT                     CONSTITUCIÓ          GRUIX (cm)               CLASSE 

 
*Parets de façana 

 

 
Remolinat exterior (ext.) + fulla massissa 

de pedra + enguixat interior 
 

 
40/50cm R-60 

 

 
*Forjat sostre 
(Planta baixa) 

 

 
Forjat unidireccional de semibigueta de 

formigó (intereix 60cm) + bovadilla 
ceràmica + capa de compressió + 

enguixat cara inferior 

 
 

30cm  

 
R-60 

 

 
 
6.3. CONDICIONS D'EVACUACIÓ 
 
Un establiment de turisme rural s'assimila a un habitatge pel que fa referència a condicions 
d'evacuació, considerant però, com a origen d'evacuació la porta de cada habitació. 
  
L'establiment de turisme rural de Cal Guillot es desenvolupa exclusivament en planta baixa, per 
tant, la distància màxima a recórrer des de tot origen d'evacuació fins a una sortida de planta ha 
de ser de 25 metres com a màxim, o 50 metres si la planta té una sortida directa a l'espai exterior 
segur.  
  
En aquest cas, l'establiment disposa d'una sola sortida en planta baixa, que surt directament a 
espai exterior segur. La distància entre el punt més desfavorable i aquesta sortida és de 14,60 
metres; compleix per tant amb aquesta exigència. A més, la porta de sortida té una amplada de 
més de 80cm. 
 
L'ocupació total de l'establiment es comptabilitza segons el nombre de places de l'activitat. En 
aquest cas són 6 persones com a màxim que poden ocupar Cal Guillot al mateix moment. 
 
En els plànols corresponents hi ha marcats i grafiats els recorreguts màxims d’evacuació de 
l’interior de l’edifici. Són sempre inferiors a 25 metres lineals reals. 
 
 
6.4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Les instal·lacions de seguretat contra incendis de què disposa aquest establiment són: 

   6.4.1.  Extintor d'incendi 
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 L'establiment està dotat amb un extintor d'incendis, situat a la sala-menjador. Aquest és de 
pols polivalent (extintor 21A-113B) i està homologat seguint les pautes del Reglament d’aparells a 
pressió i a la seva IT-IC MIE-AP5 i a la norma UNE 23 110. 
 
 L'extintor té una eficàcia mínima de 21A-113B. Està col.locat de manera que el recorregut 
real en planta des de qualsevol origen d’evacuació fins a ell no supera els 15 metres, i està 
col.locat de manera que la seva part superior està a 1,70 m del terra. 
 
 En el plànol de planta es pot veure la situació de l'extintor. A més a més, s’ha de 
senyalitzar mitjançant rètol segons norma UNE 23033-1 amb un tamany mínim de 210x210 mm. 
Aquesta senyal serà segons norma UNE 23035-4:1999, és a dir, ha de ser fotoluminiscents. 
 
 
  6.4.2. Detecció automàtica d'incendis 
 
 L'establiment està dotat amb un sistema de detecció automàtica d'incendis, el qual 
cobreix tot l'establiment. A més a més, el sistema està dotat amb alarma interior. 
 En els plànols de planta es poden veure la situació dels detectors. 
 
  6.4.3. Enllumenat d'emergència 
 
 La situació de l'enllumenat d'emergència queda reflexat en el plànol de planta 
corresponent. Cada lluminària tindrà la potència adequada a cada estança. 
 
*Específicament les Llums d’emergència i senyalització compliran: 
- Les unitats que s’instal·lin estaran homologades d’acord amb els criteris de les normes UNE 20062, UNE 
20392 i UNE-EN 60598-2-22. 
- Les unitats d’enllumenat d’emergència i senyalització s’alimentaran amb un circuit de la instal·lació elèctrica 
del local. Aquest circuit d’emergència entrarà en funcionament quan es produeixi una manca de l’alimentació 
de la instal·lació d’enllumenat normal, entenent com a manca d’alimentació una baixada per sota el 70 % del 
seu valor nominal. La durada del servei d’emergència serà, com a mínim, d’una hora. 
- Tindrà una il.luminància de 1 lux a nivell de terra en els recorreguts d’evacuació i de 5 lux en indrets on hi 
hagi emplaçades instal·lacions contra incendis que exigeixin una utilització manual i a prop dels quadres de 
distribució d’enllumenat. S’aconsella seguir la següent regla pràctica per complir amb les dades anteriors: 
- Dotació: 5 lúmens/m² 
- Flux lluminós de les lluminàries: F > 30 lúmens  
- Separació de les lluminàries: 4h, sent h l’altura d’instal·lació de les mateixes, compresa entre 2,20 i 2,50 m. 
- La situació de les unitats d’emergència i senyalització es poden veure en el plànol de planta. 
 
  6.4.4. Instruccions d'actuació en cas d'emergència 
 
 En cada una de les habitacions de l'establiment s'ha col·locat un panell informatiu de les 
instruccions d'actuació en cas d'incendi, que consta del plànol en planta dels recorreguts 
d'evacuació en cas d'emergència. 
 A més a més, la porta de sortida del recorregut d'evacuació també està senyalitzada, així 
com també el recorregut de sortida. Totes les senyalitzacions compleixen les normes UNE 
23034/1998 en general i la fotoluminiscent la UNE 25025/4/1999. 
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MT.7  COMPLIMENT EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT D'ÚS I ACCESSIBILITAT 

 
 

 
* SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes 
 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 
característiques de les rampes i de les escales a zones de us comercial compliran el DB SU 1. 
 
- Lliscament dels terres: 

La classificació dels terres en funció a la seva resistència al lliscament (Rd) és: 
                                                                    
 

 
          Havent de complir, en funció de la seva localització, excepte zones d’ús restringit: 
 

Localització i característiques del terra Classe 
Zones interiors seques Superficies amb pendent < 6% 1 

Superfície amb pendent ≥ 6% i escales 2 
Zones interiors humides Superficies amb pendent < 6% 2 

Superfície amb pendent ≥ 6% i escales 3 
Zones exteriors Piscines. Dutxes 3 

 
Classificació en funció del grau de lliscament Rd es determina mitjançant l’assaig del pèndul 
descrit a l’assaig A de la norma UNE ENV 12633:2003 “Mètode de la determinació de la 
resistència al lliscament dels paviments polits i sense polir”. 

 
**El paviment exterior de la piscina és de classe 3. 

 
- Discontinuïtats en el paviment: 

En relació a la discontinuïtat en el paviment, excepte en zones restringides els terres 
compliran que: 
- No presentaran discontinuïtats o irregularitats amb diferència de nivell superior a 4mm. Els 
elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió no han de sobresortir 
del paviment mes de 12mm i el sortint que excedeixi de 6mm a les seves cares enfrontades 
al sentit de circulació de les persones no han de formar un angle amb el paviment que 
excedeixi de 45º. 
- Els desnivells ≤ 50mm es resoldran amb pendent ≤ 25 %. 
- En zones interiors de circulació de persones no hi hauran forats o perforacions ≥ 15mm. 
- Si hi ha baranes per delimitar zones de circulació la seva alçada serà ≥ 80cm. 
- No hi hauran graons aïllats, ni dos consecutius excepte en: zones d’us restringit, zones 

comunes dels edificis d’ús residencial vivenda, accessos i sortides dels edificis. 
 

- Desnivells: 
Es protegiran els desnivells sempre que la diferencia de cota sigui > 550mm. 
Les diferències de cota  ≤ 550mm estaran senyalitzades. 
Les barreres de protecció tindran una alçada de 900mm quan la diferencia de cota ≤ 6m i 
1100mm per la resta. 
Les barreres de protecció no tindran obertures que permetin el pas d’una esfera de 

Ø150mm. 
 

Rd Classe 
Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤ 35 1 
35 < Rd ≤ 45 2 

Rd > 45 3 
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- Escales: 
Escales d'ús general: 
Amplària ≥ 800mm 
130 ≤ Frontal ≤ 185mm 
Estesa ≥ 280mm 
Cada tram salvarà una alçada ≤ 2,25m en zones d’us públic i 3,2m en els altres casos 
Amplària replà entre trams d’escala sense canvi de direcció = escala i longitud ≥ 1000mm 
Amplària replà amb canvi de direcció = escala 
Passamans a 1 costat quan amplària ≤ 1200mm 
Passamans a 2 costats quan amplària > 1200mm 
Alçada passamans entre 900 i 1100mm 
 

- Rampes: 
El pendent estarà comprés entre el 6% i el 10% (prevista per a usuaris amb cadira de rodes) 
Llargària del tram entre 3000mm i 15000mm 
Amplària útil ≥ 1200mm 
Trams rectes: 
Amplària i longitud del replà entre trams d’escala sense canvi de direcció ≥ 1500mm. 
Amplària replà amb canvi de direcció = rampa. 
Passamans a 1 costat quan amplària = 1200mm. 
Passamans a 2 costats quan amplària > 1200mm. 
Alçada passamans entre 900 i 1100mm. 
Alçada passamans addicional per a usuaris amb cadira de rodes entre 650 i 750mm. 
 

**A l’activitat no hi ha discontinuïtats, ni perforacions, ni forats en els paviments. 
 
 
 
* SUA 2 Seguretat enfront el risc d'impactes o enganxades 
 
- Impacte: 

Alçada lliure de pas en zones restringides ≥ 2100mm. 
Alçada lliure de pas en resta de zones ≥ 2200mm. 
Alçada lliure de pas en portes ≥ 2000mm. 
Alçada elements fixes que sobresurten en façanes ≥ 2200mm. 
Protecció dels elements sortints de les parets. Poden sortir 150mm, entre 150mm i 2200mm. 
Protecció dels elements volats d’alçada < 2000 mm, limitant-ne l’accés a ells. 
En passadissos < 2,5m les portes en els laterals no el poden envair. 
En passadissos > 2,5m les portes en els laterals no poden envair l’amplària mínima 
d’evacuació. 
Les portes de vaivé disposaran d’elements translúcids o transparents entre 0,7 i 1,5m. 
Se senyalitzaran les superfícies de vidre que es puguin confondre amb portes i obertures 
mitjançant qualsevol dels mètodes següents: 

 
Senyalització inferior → Altura: 0,85 m – 1,10 m 
Senyalització superior → Altura: 1,50 m – 1,70 m 
Disposició muntants separats a una distància ≤ o,60 m 
Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,80 m i 1,10 m 

 
Impacte amb elements insuficientment perceptibles: 
 
Totes les portes i vidrieres porten un travesser complint 
amb aquest apartat . 

 
- Atrapades: 

Amb el fi de limitar el risc d’atrapades produïdes per una porta corredissa d’accionament 
manual, inclosos els mecanismes d’obertura i tancament, la distància fins a l’objecte fixa 
més pròxim serà 20cm, com a mínim. 
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Els tancaments d’obertura i tancament automàtiques disposaran de dispositius de protecció 
adequades al tipus d’accionament i complirà amb les especificacions tècniques pròpies. 

 
**A l’activitat no hi ha elements amb risc d’impacte. Les estances tindran una alçada 

lliure ≥ 2,35m i les portes de pas tindran 2,00metres d’alçada lliure. 
 
 
 
* SUA 3 Seguretat enfront el risc de confinament en recintes 
 
- Confinament: 

Quan les portes d’un recinte tinguin dispositius per al bloqueig des de l’interior i les persones 
puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, existirà algun sistema de 
desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els 
serveis d’habitatges. 
 
En zones d’ús públic, serveis accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d’un 
dispositiu de l’interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmet d’una trucada 
d’assistència perceptible des de un punt de control i que permeti a l’usuari verificar que la 
seva trucada ha estat rebuda, o perceptible des d’un pas freqüent de persones. 
 
La força d’obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte a les 
situades en itinerari accessibles, en les que s’aplicarà l’establert a la definició dels mateixos 
en l’annex A Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al 
foc) 
 
Per a determinar la força de maniobra d’obertura i tancament de les portes de maniobra 
manual batents/pivotants i lliscants equipades amb passadors de mitja volta i destinades a 
ser utilitzades per vianants (excloses portes amb sistema de tancament automàtic i portes 
equipades amb ferratjes especials, com per exemples els dispositius de sortida 
d’emergència) 
S’utilitzarà em mètode d’assaig especificant a la norma UNE-EN 12046-2:2000 
 

**No és procedent. 
 
 
 
* SUA 4 Seguretat enfront el risc causat per una il·luminació inadequada 
 

A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una 
il·luminació inadequada, complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb el DB SU 4, així com la ITC-BT-28 del actual REBT 
aprovat per RD 842 de 2002.  

 
- Enllumenat normal en zones de circulació: 

A cada zona disposarà una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar, una luminància 
mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte aparcaments 
interiors on serà de 50 lux, mesurada a nivell del terra. 
 

**El factor d’uniformitat mesurada serà del 40% com a mínim. 
 

- Enllumenat d’emergència: 
L'edifici disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat 
normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera 
que pugin abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals 
indicatives de les sortides i situació dels equips i mitjans e protecció. 
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La instal·lació serà fixa, estarà equipada d’una font pròpia d’energia i ha d’entrar 
automàticament en funcionament al produir-se una fallada de l’alimentació a la instal·lació 
d’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considera 
com fallada de l’alimentació el descens de la tensió de alimentació per sota del 70 % del seu 
valor nominal. L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’aconseguir almenys 
el 50% del nivell d’iluminació requerit al cap dels 5segons i el 100 % als 60segons. 
 
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals 
indicatives dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis. 
 

La il·luminació artificial en l’activitat i en els passos garantirà una il·luminació mínima de 100 lux 
mesurada a nivell de terra. La instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització segons els 
plànols corresponents. Tindran diferents intensitats segons l’estança a què dona servei. 

 
 
 

* SUA 5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta ocupació 
 

**No es d’aplicació en el present projecte. 
 

 
 

* SUA 6 Seguretat enfront el risc d’afogament 
 

**Es d’aplicació en el present projecte les mesures previstes en els decrets sobre 
utilització de piscines privades d'ús públic. 
 
 
 
* SUA 7 Seguretat enfront el risc causat per vehicles en moviment 
 

**No es d’aplicació en el present projecte. 
 
 
 

* SUA 8 Seguretat enfront el risc causat per l’acció del llamp 
 

**No es d’aplicació en el present projecte, al tractar-se d’un habitatge existent. 
 
 
 

* SUA 9 Accessibilitat 
 

Per tal de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis 
a les persones amb discapacitat es compleix les condicions funcionals i de dotació 
d’element accessibles. 
 
Dins dels límits de vivendes, incloses les unifamiliars i les seves zones exteriors privatives, 
les condicions d’accessibilitat únicament son exigibles aquelles que han d’esser accessibles. 
 
Accessibilitat a l’exterior de l’edifici: 
 
L‘establiment disposarà d’almenys d’un itinerari accessible que comunica l’entrada principal 
a l’edifici, i en conjunts de vivendes unifamiliars una entrada a la zona privativa de cada 
vivenda, amb la via pública i amb les zones comuns exteriors. 

 
**Tot i que no és d’aplicació en aquest projecte, l'establiment és completament 
accessible per a persones amb discapacitat que utilitzin cadira de rodes. 
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L’itinerari accessible compleix les següents condicions: 
 
 

 
 
**A l’activitat del present projecte hi ha un itinerari PRACTICABLE des de la via pública 

fins a punts d'ús de l’establiment, amb accés de públic/clients. 
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MT.8  CONCLUSIÓ 

 
 

Amb aquesta memòria tècnica s’ha volgut descriure d’una manera senzilla i entenedora l’activitat 

descrita a l’encapçalament de l’escrit i per a la seva definició per als diferents tràmits per a 

l’obertura de l’activitat en l’establiment de referència.  

 
L'arquitece, a Mataró, maig de 2017. 
Josep Muñoz i Pérez. 
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III. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

 

 
 
 
El pressupost d’execució material per a la implementació del material, equips i instal·lacions de 
prevenció i extinció d’incendis s’estima en: 
 
1.- Material/equips/instal·lacions contra incendis 750,00 € 

 
TOTAL 

 
750,00 € 

 
*El total del P.E.M. puja la quantitat de set-cents cinquanta euros. 
 
 
 
Signat per l'arquitecte, a Mataró, maig de 2017. 
Josep Muñoz i Pérez. 
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IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
 
 

DADES DEL PROMOTOR 
 
Nom: FRANCESC XAVIER MARUNY ESTEVE 
NIF núm.:  40.280.023-P. 
Adreça: Mas Guillot, s/n. Afores del veïnat d'Olives  
Municipi: Vilademuls. 
Codi postal: 17468. 
Telèfon: 972.193.146 
 
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ: 
 
TIPUS D’INSTAL·LACIÓ: Turisme rural tipus masoveria. 
OBRA: Projecte tècnic de legalització d’una activitat en règim de comunicació. 
EMPLAÇAMENT: Mas Guillot, s/n. Afores del veïnat d'Olives. (Vilademuls). 
DATA PREVISTA INICI D’OBRA: Maig de 2017. 
DATA PREVISTA ACABAMENT D’OBRA: Maig de 2017. 
NOMBRE ESTIMATIU DE TREBALLADORS: 2. 
 

DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIES DE 
SEGURETAT 
 
NOMBRE DE PROJECTISTES: 1 
PREVISIÓ NOMBRE EMPRESES INSTAL·LADORES-CONSTRUCTORES: 1 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE ELABORACIÓ PROJECTE: NO 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE EXECUCIÓ DE L’OBRA: SI 
 

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
Aplicant aquest estudi bàsic, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut, d’acord amb 
l’article 7 del R.D.1627/1997. 
 

RISCS ESPECIALS 
 
HI HA PREVISTOS TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCS ESPECIALS: NO 
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Relació: 
 

*TREBALLS EN ALÇADA (MUNTATGE DE LA 
IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA / RÈTOLS 

SENYALITZACIÓ / ETC). 

 

Mesures de prevenció: 
 

*ESCALES I BASTIDES DE TREBALL 
HOMOLOGADES. 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES 
 

Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres 
 
DESCRIPCIÓ I ANALISI DEL 
RISC 
 

PREVISIÓ MESURES 
PREVENTIVES 

PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 

Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos a superficies de resistència 
dubtosa. 

SI Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans apropiats 

 

Instal.lacions de 
subministrament d’energia 

SI Instal.lacions s’ajustin a les 
normatives específiques. 

 

Vies i sortides d’emergència SI Lliure d’obstacles, senyalitzades i 
suficientment il.luminades. 
Recorreguts de menys de 25 m. 
Fins a una sortida segura. 

 

Detecció i lluita contra incendis SI Segons DB-SI. 
Elements d’extinció fàcilment 
accessibles i manipulables. 

Extintors mòbils de Pols 
polivalent de 6 Kg. a 
menys de 15 m. del lloc 
de treball 

Ventilació SI Segons RD. 486/1997  

Exposició a riscs particulars NO   

Temperatura SI Segons RD. 486/1997  

Il.luminació SI Llum natural i/o artificial. 
Il.luminació mínima 100 lux 

Lluminàries fixes ò 
portatils 

Portes i portals 
Seguretat 

SI Sistema que impedeixi la sortida de 
portes correderes dels rails. 
Sistema de seguretat que impedeixi 
la baixada de les portes que obrin 
cap dalt. 
Senyalització visible. 
Les portes mecàniques disposaran 
de paro emergència fàcilment 
identificables i en cas de fallada 
d’energia s’obriran manualment. 

 

Vies de circulació i zones 
perilloses 

SI Traçat marcat i segur.  

Molls i rampes de càrrega NO   

Espais de treball SI Segons RD. 486/1997  

Primers auxilis SI Cartell amb adreça i nº telèfon del 
servei local urgències. 

 

Serveis higiènics SI Segons R.D. 486/1997  

Locals de descans o 
allotjament 

NO   

Dones embarassades i mares 
lactants. 

NO   
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Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l’interior dels locals 

 
DESCRIPCIÓ I ANALISI DEL 
RISC 
 

PREVISIÓ MESURES 
PREVENTIVES 

PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 

Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos a superficies de resistència 
dubtosa. 

SI Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans apropiats 

 

Portes d’emergència SI Lliure d’obstacles, senyalitzades i 
suficientment il.luminades. 
Recorreguts de menys de 25 m. 
fins a sortida segura. 
Han d’obrir-se cap a l’exterior i no 
estaran tancades. No podran ser 
portes correderes ni giratories. 

 

Ventilació SI Segons R.D. 486/1997  

Temperatura SI Segons R.D. 486/1997  

Terres, parets i sostres del 
local 

SI Superfícies llises, sense forats o 
plans inclinats perillosos, fixes, 
estables i no relliscants. 
Murs, terres i sostres nets. 
Els embans transparents es 
senyalitzaran i estaran fabricats 
amb materials segurs. 

 

Finestres i vans d’il.luminació 
central. 

NO   

Portes i portals SI Sistema que impedeixi la sortida de 
portes correderes dels rails. 
Sistema de seguretat que impedeixi 
la baixada de les portes que obrin 
cap dalt. 
Senyalització visible. 
Les portes automàtiques 
disposaran de paro d’emergència 
fàcilment identificables i en cas de 
fallada d’energia s’obriran 
manualment. 

 

Vies de circulació SI Traçat marcat i segur  

Escales mecàniques i cintes 
rodants 

NO   

Dimensions i volum d’aire en 
els locals 

SI Segons R.D. 486/1997  

 



A432_17 LEGALITZACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI I PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D'UN ESTABLIMENT DE  TURISME RURAL AL MAS GUILLOT 
17468 VILADEMULS, GIRONA 

JMP LAND.ART.SCAPE.ARCHITECTURE, SLPU 

 

 

Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l’exterior dels locals 

 
DESCRIPCIÓ I ANALISI DEL 
RISC 
 

PREVISIÓ MESURES 
PREVENTIVES 

PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 

Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos a superficies de resistència 
dubtosa. 

SI Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans apropiats 

 

Caiguda d’objectes SI Proteccions personals. 
Els materials, equips i eines de 
treball es col.locaran de forma que 
s’impedeixi la seva caiguda. 

Casc homologat. 

Caigudes d’altura SI Proteccions de caigudes d’alçada 
superior a 2 m. 

Baranes resistents, de 
90 cm d’alçada amb 
vora de protecció i 
passamà intermig. 
Cinturó de seguretat. 

Factors atmosfèrics 
Pluja i/o vent fort 

SI Prohibició de treballar en cas de 
pluja o vent fort. 

Vestit impermeable. 

Bastides i escales NO   

Aparells elevadors. NO   

Vehicles i maquinària SI Revisió i inspecció s/norma. 
Conductors i/o operadors 
especialitzats. 

 

Instal.lacions, màquines i 
equips 

SI Revisió i inspecció s/norma. 
Operadors especialitzats. 

 

Moviment de terres i 
excavacions 

SI Talussos i apuntalaments. Casc homologat 
Guants de cuir 

Estructures metàl.liques o de 
formigó, encofrats i peces 
prefabricades pesades. 
Caigudes, cops, talls, punxades a 
mans i peus. 

SI Proteccions personals Casc homologat 
Guants de cuir 
Botes de seguretat 
 

Instal.lacions de distribució 
d’energia 

SI Segons normatives específiques.  

Altres treballs específics    

 
 
 
L'arquitecte. 
Josep Muñoz Pérez 
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V. PLEC DE CONDICIONS 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL I DELS MECANISMES I MITJANS 
DE PROTECCIÓ 
 
Per redactar el següent escrit ens hem basat en el Reial Decret 486/1997 de 14 d’Abril de 1997 pel 
que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
EDIFICIS I LOCALS 
 
 Seguretat estructural 
L'edifici en qüestió serà de construcció segura i ferma. Els fonaments, pisos i la  resta d'elements 
de l’estructura oferiran la resistència suficient per suportar amb seguretat les càrregues per les 
quals han estat calculats. S'indicarà mitjançant rètols o inscripcions, les càrregues que els locals 
puguin suportar. Està prohibit sobrecarregar els pisos i plantes de l'edifici. 
 
 Espais de treball i zones perilloses 
Les dimensions mínimes dels llocs de treball seran les següents: 

a) 3m. d’alçada des de el pis fins el sostre. No obstant, en locals comercials, de 
serveis o oficines i despatxos, l’alçada podrà reduir-se a 2,5m. 

  b) 2m² de superfície lliure per treballador. 
  c) 10m³, no ocupats, per treballador. 
La separació entre els elements materials existents en el lloc de treball serà suficient perquè els 
treballadors puguin executar la seva feina en condicions de seguretat, salut i benestar. 
Es disposarà d’un sistema que impedeixi que els treballadors no autoritzats puguin accedir a les 
esmentades zones. 
Les zones en els llocs de treball en les que hi hagi risc de caiguda, caiguda d’objectes o de 
contacte a elements agressius, estarà degudament senyalitzat. 
 
 Terres, obertures i desnivells, i baranes 
El paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis, serà de  material consistent, no relliscós o 
que pugui ser-ho amb l'ús i fàcil de netejar. 
Les obertures i desnivells que suposin un risc de caiguda de persones, es protegiran mitjançant 
baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent. 
En particular s’hauran de protegir: 
** Les obertures als terres 
** Les obertures en parets, sempre que la seva situació i dimensions suposi risc de caiguda de 
persones. Plataformes, molls o estructures similars. 
La protecció no és obligatòria, si l’altura de caiguda es inferior a 2 m. 
** Els costats oberts de les escales i rampes de més de 60 cm. d’altura. Els costats tancats tindran 
un passamà a una altura mínima de 90 cm., si l’amplada de l’escala és major de 1,2 m., si es 
menor, però ambdós costats tancats, almenys un dels dos portarà un passamà. 
Les baranes seran de materials rígids, tindran una altura mínima de 90 cm. i disposaran d’una 
protecció que impedeixi el pas per sota les mateixes o la caiguda d’objectes sobre persones. 
 
 Envans, finestres i vans 
Els envans transparents i en especial els envans envidrats situats en els locals o en les proximitats 
dels llocs de treball i vies de circulació, estaran clarament senyalitzats i fabricats amb materials 
segurs, ò bé, estar separats dels citats llocs de treball i vies, per impedir que els treballadors 
puguin donar-se un cop amb els mateixos o lesionar-se en cas de trencament. 
Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d’obertura, tancament, 
ajustament ò fixació de finestres, vans d’il·luminació zenital i dispositius de ventilació. 
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Les finestres i vans d’il·luminació zenital hauran de poder netejar-se sense risc pels treballadors 
que realitzin aquesta tasca. 
 
 Vies de circulació 
Les vies de circulació dels llocs de treball, tant les situades en l’exterior dels edificis i locals com en 
l’interior dels mateixos, inclòs les portes, passadissos, escales, rampes i molls de càrrega, 
s’hauran de poder utilitzar conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total seguretat pels 
vianants i vehicles que circulin per elles i pel personal que treballi en les seves proximitats. 
L’amplada mínima de les portes exteriors i de passadissos serà de 80 cm. i 1 m. respectivament. 
L’amplada de les vies per les que puguin circular mitjans de transport i vianants haurà de permetre 
el seu pas simultani amb una separació de seguretat suficient. 
Els molls de càrrega hauran de tindre almenys una sortida, ò una a cada extrem quan tinguin gran 
longitud i sigui tècnicament possible. 
 
 Portes i portals 
Les portes transparents tindran una senyalització a l’altura de la vista. 
Les superfícies transparents de portes i portals s’hauran de protegir contra la ruptura, quan 
aquesta pugui suposar un perill pels treballadors. 
Les portes de vaivé hauran de tindre parts transparents que permetin la visibilitat de la zona a la 
que s’accedeix. 
Les portes corredisses aniran proveïdes d’un sistema de seguretat que impedeixi sortir-se dels 
carrils i caure. 
Les portes i portals mecànics tindran dispositius de parada d’emergència de fàcil identificació i 
accés, i podran obrir-se de forma manual, excepte si s’obren automàticament en cas d’avaria del 
sistema d’emergència. 
Les portes d’accés a les escales no s’obriran directament sobre els seus esgraons sinó sobre el 
descans d’amplada almenys igual a la d’aquells. 
  
 Rampes, escales fixes i de servei 
Els paviments de les rampes, escales i plataformes de treball, seran de materials no relliscants o 
disposaran d’elements antilliscants. 
En escales o plataformes amb paviments perforats, l’obertura màxima dels intersticis serà de 8 
mm. 
Les rampes tindran una pendent màxima del 12 % quan la seva longitud sigui menor de 3 m., del 
10% quan la seva longitud sigui menor a 10 m. ò del 8 % en la resta de casos. 
Les escales tindran una amplada mínima de 1 m., excepte les de servei que serà de 55 cm. 
Es prohibeix les escales de cargol, excepte si son de servei. 
Els esgraons de les escales que no siguin de servei, tindran una petjada compresa entre 23 i 36 
cm. i una contrapetjada entre 13 i 20 cm. Els esgraons de les escales de servei tindran una 
petjada mínima de 15 cm. i una contrapetjada màxima de 25 cm. 
L’altura màxima entre el descans de les escales serà de 3,7 m. La profunditat dels descans 
intermedis, mesurada en direcció a l’escala, no serà inferior a la meitat de l’amplada d’aquesta, ni 
de 1 m. L’espai lliure vertical des de els esgraons no serà inferior a 2,2 m. 
 
 Escales fixes 
L’amplada mínima de les escales fixes serà de 40 cm. i la distància màxima entre escalons de 30 
cm. 
En les escales fixes la distància entre el front dels escalons i les parets més pròximes al costat de 
l’ascens 
serà almenys de 75 cm. La distància mínima entre la paret posterior dels escalons i l’objecte fixa 
més pròxim serà de 16 cm. Hi haurà un espai lliure de 40 cm. a ambdós costats de l’eix de l’escala 
si no està composada de gàbies o altres dispositius equivalents. 
Les escales fixes que tinguin una altura superior a 4 m. disposaran, almenys a partir d’aquesta 
altura, d’una protecció circundant. Aquesta mesura no serà necessària en conductes i altres 
instal·lacions que, per la seva configuració, ja proporcionin l’esmentada protecció. 
Si s’utilitzen escales fixes per altures majors de 9m. s’instal·laran plataformes de descans cada 
9m. o fracció. 
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Escales de mà 
Les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la 
seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda per trencament o 
desplaçament de les mateixes. 
No s’utilitzaran escales de mà i, en particular, escales de més de 5m. de longitud, que no tingui 
garanties de resistència. 
La base de l’escala ha de quedar sòlidament assentada. 
Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura de lo possible, formant un angle 
aproximat de 75 º amb la horitzontal. 
L’ascens, descens i els treballs des de les escales s’efectuen de front a les mateixes. Els treballs a 
més de 3,5 m. d’altura, des de el punt d’operació al terra, que requeriran esforços o moviments 
perillosos per l’estabilitat del treballador, només s’efectuaran si s’utilitza cinturó de seguretat o 
s’adopten mesures de protecció alternatives. Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues 
per les escales de mà quan pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del 
treballador. Les escales de mà no s’utilitzaran per dos o més persones simultàniament. 
Es prohibeix la utilització d’escales de mà pintades. 
 
 Vies i sortides d’evacuació 
Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles, 
s’ajustaran a lo disposat en la seva normativa específica. 
En tot cas, i a resguard de les disposicions específiques de la normativa citada, les esmentades 
vies i sortides hauran de satisfer les següents condicions: 
 
** Les vies i sortides d’evacuació hauran de desembocar lo més directament possible a l’exterior o 
en una zona de seguretat. 
** En cas de perill, els treballadors hauran de poder evacuar tots els llocs de treball ràpidament i 
en condicions de màxima seguretat. 
** El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’evacuació aniran en funció de 
l’ús, dels equips i de les dimensions dels llocs de treball, així com del nombre màxim de persones 
que puguin estar presents en els mateixos. 
** Les portes d’emergència  s’obriran cap a l’exterior i no estaran tancades. Estaran prohibides les 
portes d’emergència que siguin corredisses ò giratòries. 
** Les portes situades en els recorreguts de les vies d’evacuació hauran d’estar senyalitzades de 
forma adequada. Es podran obrir des de l’interior sense ajuda especial. Quan els llocs de treball 
estiguin ocupats, les portes hauran de poder obrir-se. 
** Les vies i sortides específiques d’evacuació es senyalitzaran conforme a lo establert en el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en 
el treball. 
** Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació que donin accés a elles, no 
quedaran obstruïdes per cap objecte de forma que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol 
moment. 
** En cas d’avaria de la il·luminació, les vies i sortides d’evacuació que requereixin il·luminació 
hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 
  
 Condicions de protecció contra incendis 
Els llocs de treball s’ajustaran a lo disposat en la normativa que resulti d’aplicació sobre condicions 
de protecció contra incendis. 
En tot cas, i a resguard de disposicions específiques de la normativa citada, aquests llocs hauran 
de satisfer les següents condicions: 
 
** Segons les dimensions i l’ús dels edificis, els equips, les característiques físiques i químiques de 
les substàncies existents, així com el nombre màxim de persones que puguin estar presents, els 
llocs de treball hauran d’estar equipats amb dispositius adequats per combatre els incendis i, si fos 
necessari, amb detectors contra incendis i sistemes d’alarma. 
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Aquests 
dispositius es senyalitzaran conforme a lo disposat en el Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril, 
sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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 Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ajustarà a lo disposat en la seva normativa específica. 
En tot cas, i a resguard de disposicions específiques de la normativa citada, aquesta instal·lació 
haurà de satisfer les següents condicions: 
 
** La instal·lació elèctrica no comportarà risc d’incendi ò explosió. Els treballadors estaran 
degudament protegits contra riscs causats per contactes directes ò indirectes. 
** La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció tindran en compte la tensió, els factors 
externs condicionants i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 
 
 Minusvàlids 
Els llocs de treball i, en particular, les portes, vies de circulació, escales, serveis higiènics i llocs de 
treball, utilitzats o ocupats per treballadors minusvàlids, estaran acondicionats perquè aquests 
treballadors puguin utilitzar-los. 
 
 Ordre, neteja i manteniment 
Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les sortides i vies 
de circulació previstes per l’evacuació en casos d’emergència, romandran lliures d’obstacles de 
forma que sigui possible utilitzar-les sense dificultat en tot moment. 
Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i els seus respectius equips i instal·lacions, es 
netejaran periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en 
condicions higièniques adequades. 
Les operacions de neteja no hauran de constituir per sí mateixes una font de risc pels treballadors 
que les efectuin o per a tercers. 
 
 Condicions ambientals dels llocs de treball 
S’evitaran les temperatures i humitats extremes, les corrents d’aire molestes, les olors 
desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres ò 
vidrieres. 
En els llocs de treball tancats es compliran les següents condicions: 
a) La tª dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa 

entre 17 i 27 ºC. La tª dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 
25ºC. 

b) La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals que hi hagi risc 
per electricitat estàtica, llavors el límit inferior serà el 50%. 

c) Els treballadors no estaran exposats de forma freqüent o continuada a corrents d’aire en que la 
velocitat excedeixi dels següents límits: 

 1º- Treballs en ambients no calurosos: 0,25 m/s. 

 2º- Treballs sedentaris en ambients calurosos: 0,5 m/s. 
 3º- Treballs no sedentaris en ambients calurosos: 0,75 m/s. 
Aquests límits no s’aplicaran a les corrents d’aire expressament utilitzades per evitar l’extrés en 
exposicions intenses al calor, ni a les corrents d’aire acondicionat, en les que el límit serà de 0,25 
m/s. en el  cas de treballs sedentaris i 0,35 m/s en els restants casos. 
d) Sense perjudici de lo disposat en relació a la ventilació de determinats locals en el Reial Decret 1618/1980, de 4 de 

Juliol, pel que s’aprova el Reglament de calefacció, climatització i ACS, la renovació mínima d’aire dels locals de treball, 
serà de 30m³ d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calurosos ni contaminats 
per fum de tabac i de 50m³, en els casos restants. 

En els llocs de treball a l’aire lliure es prendran mesures perquè els treballadors puguin protegir-se 
de les inclemències del temps. 
 
 Il·luminació en els llocs de treball 
La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball s’adaptarà a les característiques de 
l’activitat que s’efectui en ella. 
Sempre que sigui possible, els llocs de treball tindran una il·luminació natural, que s’haurà de 
completar amb una il·luminació artificial quan la primera, per sí mateixa, no garanteix les 
condicions de visibilitat adequades. 
Els nivells mínims de il·luminació dels llocs de treball seran els següents: 
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Zona o part del lloc de treball (*) 
 

Nivell mínim de il·luminació (lux) 

Zones on s’efectuin tasques com: 
1º- Baixes exigències visuals 
2º Exigències visuals moderades 
3º Exigències visuals altes 
4º Exigències visuals molt altes 
Locals d’ús ocasional 
Locals d’ús habitual 
Vies de circulació d’ús ocasional 
Vies de circulació d’ús habitual 

 
100 
200 
500 

1000 
50 

100 
25 
50 

 
(*) El nivell d’il.luminació d’una zona en la que s’efectui una feina es mesurarà a l’altura on aquesta 
es realitzi; en el cas de zones d’ús general a 85 cm. del terra i en les vies de circulació a nivell de 
terra. 
Aquests nivells mínims s’hauran de duplicar en les seguents circumstàncies: 
a) En locals d’ús general i en les vies de circulació, quan per les seves característiques, estat o 

ocupació, hi hagi risc de caigudes o altres accidents. 
b) En les zones on s’efectuin tasques, quan un error d’apreciació visual durant la realització de les 

mateixes pugui suposar un perill pel treballador que les executa o per tercers. 
No obstant, el senyalat en els paragrafs anteriors, aquests límits no seran aplicables en aquelles activitats que per la seva 
naturalesa ho impedeixi. 

La il.luminació dels llocs de treball haurà de cumplir a més, les seguents condicions: 
 
a) La distribució dels nivellsd’il.luminació serà el més uniforme possible. 

b) S’evitaran els enlluernaments directes produits per la llum solar o per fonts de llum artificial 
d’alta lluminància. 

c) S’evitaran els enlluernaments indirectes produits per superfícies reflectants situades en la zona 
d’operació. 

 
Els llocs de treball, o part dels mateixos, en els que una fallada de l’enllumenat normal suposi un 
risc per la seguretat dels treballadors disposaran d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i 
seguretat. 
 
 Serveis higiènics i locals de descans 
Es fan les següents prescripcions: 

1.- Aigua potable 
Els llocs de treball disposaran d’aigua potable en quantitat suficient i fàcilment accessible. S’evitarà 
tota circumstància que possibiliti la contaminació de l’aigua potable. 

 
2.- Vestuaris, dutxes, lavabos i WC 

Els llocs de treball disposaran de vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de 
treball i no se’ls pugui demanar, per raons de salut, que es canviïn en altres dependències. 
Els vestuaris estaran formats per seients i armaris individuals amb clau, que tindran la capacitat 
suficient per guardar la roba i calçat. 
Els llocs de treball disposaran, de lavabos amb aigua corrent, calefacció si es necessàri, sabó i 
tovalloles individuals o un altra sistema de secatge amb garanties higièniques. Disposaran també 
de dutxes d’aigua  corrent, calenta i freda, quan es realitzin habitualment treballs bruts o 
contaminants. 
Si els lavabos i vestuaris estan separats, la comunicació entre ells serà fàcil. 
Els llocs de treball, disposaran de WC, situats en les proximitats del lavabo i dels vestuaris. 
Disposaran de descàrrega automàtica d’aigua i paper higiènic. En els WC que hagin d’esser 
utilitzats per senyores s’instal.laran recipients especials i tancats. Les cabines tindran porta amb 
tancament interior i perxa. 
Els vestuaris, lavabos i WC estaran separats per homes i dones , o es preveurà una utilització per 
separat dels mateixos. 
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3.- Locals de descans 
Quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixin, en particular a raó del tipus d’activitat o 
del nombre de treballadors, aquests disposaran d’un local de descans de fàcil accés. 
La disposició de l’apartat anterior no s’aplicarà quan el personal treballi en despatxos o en llocs de 
treball similars que ofereixin possibilitat de descans equivalents durant les pauses. 
Les treballadores embarassades i mares lactants tindran la possibilitat de poder descansar 
estirades en condicions adequades. 
Els llocs de treball en els que sense comptar amb els locals de descans, el treball s’interrumpeixi 
regular i frequentment, disposaran d’espais on els treballadors puguin romandre durant aquestes 
interrupcions, si la seva presència durant les mateixes en la zona de treball suposa un risc per la 
seva seguretat o salut o per la de tercers. 
Tant els locals de descans com els espais esmentats anteriorment s’adoptaran mesures 
adequades per la protecció dels no fumadors contra les molesties originades pel fum del tabac. 
 

4.- Locals provisionals i locals a l’aire lliure 
En els treballs a l’aire lliure, quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixin, en particular 
a raó del tipus d’activitat o del nombre de treballadors, aquests disposaran d’un local de descans 
de fàcil accés. 
En els treballs a l’aire lliure en que hi hagi un allunyament entre el centre de treball i el lloc de 
residència dels treballadors, que imposibiliti per tornar cada dia a la mateixa, aquests treballadors 
disposaran de locals adequats destinats a dormitoris i menjadors. 
 
 Material i locals de primers auxilis 
Els llocs de treball disposaran de material per primers auxilis en cas d’accidents, que serà 
adequat, en quan a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors, als riscos que 
estiguin exposats i a les facilitats d’accés al centre d’assistència mèdica més pròxim. El material de 
primers auxilis s’adaptarà a les atribucions professionals del personal habilitat per la seva 
prestació. 
Sense perjudici de lo esmentat anteriorment, en tot lloc de treball es disposarà, com a mínim, d’un 
botiquí portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
venes, tiretes, tisores, pinces i guants. 
Els llocs de treball de més de 50 treballadors, disposaran d’un local destinat a primers auxilis i 
altres possibles atencions sanitàries. També disposaran del mateix els llocs de treball de més de 
25 treballadors pels que així ho determini l’autoritat laboral, tenint en compte la perillositat de 
l’activitat desenvolupada i les possibles dificultats d’accés al centre d’assistència mèdica mes 
pròxim. 

Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, d’un botiquí, una camilla i una font d’aigua 
potable. Estaran pròxims als llocs de treball i seran de fàcil accés per les camilles. 
El material i locals de primers auxilis estaran clarament senyalitzats. 
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