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I- MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1- OBJECTE DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
 
El promotor encarrega la redacció d’un projecte d’actuació específica en SNU amb la finalitat de poder adequar legalment les 
obres realitzades en la finca Mas Can Joanmiquel, en compliment del que es va disposar al Decret  d’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Vilademuls de data 24/02/2021, i considerant el que disposa l'article 205.3 de l'DLEG 1/2010, de 3 d'agost, pel qual pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, article 112 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
La documentació en aquest document aportada correspon una exposició de l’evolució de les edificacions preexistents del mas 
Can Joanmiquel (mas principal i edificacions annexes) i una justificació per a la legalització de 2 cossos adossats al mas 
principal com a ampliacions executades sense llicencia urbanística. Es descriuen breument les obres realitzades, justificant-
ne la necessitat i avaluant el compliment de la normativa urbanística que li és d’aplicació. 
 
Alhora es presenta un recull de fotografies i imatges aèries de l’evolució d’aquest mas amb la corresponent informació gràfica 
per a valorar millor el conjunt d’edificacions preexistents i  les intervencions a legalitzar. 
 
Vist el volum i superfícies d’intervenció de les mateixes respecte el volum total de l’edifici aquestes no superen un 6% de 
l’edifici principal i es troben adaptades a la tipologia arquitectònica de l’edifici amb una  integració paisatgística adequada.  
S’adjunta a aquest document  l’Estudi d’Impacte Integració  Paisatgística de les intervencions. 
 
 
2- AGENTS 
 
Dades Generals del Promotor: 
El projecte  es realitza per encàrrec del promotor: 
NOM:     

 

Dades Generals del Tècnic Redactor: 
MARTA CASELLAS FIGA, arquitecta col·legiada al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 28174/3 de la 
demarcació de Girona. 

 

 

 

3- EMPLAÇAMENT 
 

La finca on s’emplaça l’edificació es troba situada a Can Joanmiquel , al veïnat de Viella  de Vilafreser  dins el terme municipal 
de Vilademuls, comarca del Pla de l’Estany. 
Coordenades UTM:    31   N   489090.32   4659827.49 
 
El municipi de Vilademuls, un dels de major extensió de la demarcació, forma part de la comarca del Pla de l’Estany, però es 
troba situat en una posició perifèrica de la mateixa, limitant amb la comarca de l’Alt Empordà, amb alguns dels municipis de la 
qual, com ara Bàscara, manté estrets lligams de relació. Tot i formar part del Pla de l’Estany, per la seva posició manté també 
una forta vinculació amb les ciutats de Figueres i Girona, de les que es troba separat una distància aproximada d’entre 20 i 25 
km. 
El terme municipal està format per diversos nuclis agregats, un dels quals es Vilafreser, al que es troba adscrit el Veïnat de  
Viella  on  es localitza la finca. 
 

Finca rústica  de superfície total 76.270m2. Dins la finca s’hi troba un conjunt d’edificacions situades a l’extrem nord-est,  
composades per un edifici principal el mas Can Joanmiquel amb referències del l segle XV, un paller i diverses construccions 
auxiliars, tot el conjunt organitzat al voltant d’un jardí central. 
La superfície total construïda del conjunt és de 1.322m2 . 
  
 
4- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 
 
En absència d’aprovació definitiva Pla Especial Urbanístic per a la identificació i regulació de les masies i cases rurals, 
l’autorització per a obres en masies, cases rurals o altres edificacions situades en sòl no urbanitzable, s’empara en l’article 
47.3  del Decret legislatiu 1/2010 del TRLU, de 3 d’agost  i la  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la 
Llei d'urbanisme,  i en relació la disposició transitòria 15.1 del mateix TRLU que determina: 

Disposició Transitòria Quinzena 
Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions situades en sòl no 
urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació d'edificacions i activitats en sòl no urbanitzable 
1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla especial d’iniciativa 

pública no contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per a 
regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que 
estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler. La documentació, en 
aquest cas, ha d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o 
socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambiental o de la 
necessitat d’integració en el paisatge. 

 
 
 
5- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I TITULARITAT  

 
La finca que conforma  la propietat  és una finca rústica amb un total de terreny de 7’627  hectàrees  i està classificada com a 
SÒL RÚSTIC ÚS AGRICOLA. 
 
Finca Registral: 
Finca 2123 del Registre de la Propietat de Banyoles .....................sup. 76.270m2 
 
Aquesta finca està composta per vàries finques cadastrals: 
 
Finques Cadastrals: 

Edificació (urbana): 000800400DG86B0001IY ( edificacions i annexes mas Can Joanmiquel) 
Sol (rústica): 
Pol 14 Parcel·la 35 - 17232A014000350000ZI 
Pol 14 Parcel·la 36 - 17232A014000360000ZJ         s. 322 m2  
Part del Pol 14 Parcel·la 34 - 17232A014000340000ZX   part segregada  s. 62.003m2 

 
 



 
 

 

 
 

6- ÀMBIT DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest Projecte  és situa en l’edificació principal del mas Can Joan miquel.  
Tot i que la finca disposa de diferents edificacions que conformen el conjunt arquitectònic, l’actuació que ocupa aquest 
projecte es limita a la legalització de la zona ampliada en l'edifici principal. 

Edificació (urbana): 000800400DG86B0001IY  
Sol (rústica): Pol 14 Parcel·la 35 - 17232A014000350000ZI 

 
 

7-  DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN DE LA FINCA I EDIFICACIONS: 
 
7.1-  L’ENTORN DE LA FINCA 
El mas Can Joanmiquel, es troba situat al veïnat " de Viella" dins el terme municipal de  Vilademuls. 
 
Recull històric:  El veïnat de Viella és un petit enclau amb molta història que forma part del nucli de Vilafreser. Allà hi trobem la 
casa Joanmiquel i les cases Rosselló i Corretger, que s’incorporaren al patrimoni del marquès de Camps i que després 
passaren a la Baronia de Quadras en casar-se amb el baró la senyora Pilar de Camps i de Casanovas a la qual pertanyia 
l’herència. Les dues últimes són deshabitades i enderrocades. Situada a la banda meridional d’aquestes i un xic separada 
d’elles, hi havia una capella romànica, la primera referència de la qual és de l’any 1276. Tenia uns deu metres de llargària i uns 
cinc d’amplària. La portada era (...)En aquelles dates, era totalment abandonada i, uns anys més tard, va caure el tram de 
volta mes a prop del presbiteri. L’hereva del baró de Quadras resident a Sevilla, a la qual va correspondre la finca, va fer-la 
enderrocar totalment l’any 1991 i en va vendre les pedres de més valor a un senyor d’Hostalric; les altres romanen al mateix 
lloc cobertes d’herbes i de bardisses.  Recull històric extret de la web ajuntament Vilademuls  
 

 

 
Imatge ICGC del veïnat  de Viella  
 
Actualment al veïnat hi resta habitat el mas original de Can Joan Miquel, un habitatge familiar Can Ros i coberts 
agrícoles/ramaders.  Les restes dels habitatges dels masos de la Casa Baró de Quadres resten en estat ruïnós i deshabitats 
(mas Melcior, mas Xacó).  
 
Can Joan Miquel concretament es troba dins una finca rústica de 76.270m2 situada a l’extrem sud-oest del nucli “de Viella”. 
Una part de la finca es troba tancada en el seu perímetre i dins s’hi troben  el mas principal (l’habitatge) i edificacions 
annexes  (d’ús secundari) i piscina.  
L’entorn del a finca és sòl no urbanitzable d’ús agroforestal, Una zona de relleus suaus, de turons sinuosos i arrodonits  tenyit 
d’un mosaic agrari envoltat de massa forestal que el rodeja. 
 

7.2- ESTRUCTURA ORIGINAL DEL MAS: 

Veure el plànol núm. 3   de la documentació gràfica 

 
El mas Can Joanmiquel  datat amb inscripcions del s. XV-XVI, és una masia molt característica amb una tipologia constructiva 
i detalls que la fan molt especial i diferent, amb un nucli  central format per un pati interior gòtic, sobresortint com a una 
petita fortalesa de l’edificació principal. Aquest mas està totalment restaurat de fa molts anys,  l’ultima restauració important 
data de 1976 on es va dur a terme una rehabilitació integral interior important. 

 
Segons especifica la fitxa de Catàleg de masies :  Can Joan miquel, conegut també com Mas Oliveres, fou 
comprat el 1971 per l'arquitecte Eduard Muntada, que en va iniciar la restauració. El 1986 va vendre la masia a un 
ciutadà nord-americà resident a Califòrnia. En l'interior, s'hi guardava una imatge de la Verge de Montserrat de 
finals del s. XVIII d'estil rococó. També existia una talla de boix de la Verge del Roser del s. XVII. En una finestra 
cantonera d'estil renaixentista de la masia s’hi pot llegir: "Pax intratibus. Joan Miquel 3 de setembre de 1588". A 
tocar aquesta masia es conservava fins fa pocs anys la capella romànica de Sant Pere. 

 
La masia fou comprada l’any 2004 pels propietaris actuals  que adquireixen aquesta per donar vida i utilitzar com a retir ara 
que ja gaudien de la jubilació. La gran sensibilitat que els dos tenen cap a aquestes obres arquitectòniques fa que conservin 
l’interior i adeqüin els espais sempre mantenint el caràcter original del mas i fent un esforç important per a la preservació 
interior i exterior de tots i a cadascun dels detalls arquitectònics tradicionals i originals del mas.  
 
L’edifici no és una construcció de tipologia tradicional, sinó un mas senyorial de planta quadrangular de notables dimensions i 
amb tipologia de fortificació.  



 
 

 

Edifici principal de pl. baixa +1 amb coberta a dues aigües  a diverses alçades, conté un gran pati central a l’interior que 
remunta fins l’exterior amb murs tipus fortalesa. A l’angle sud-oest del volum en destaca una torre de base quadrada que 
sobresurt del volum principal de pl.baixa +2.   
En el mas Can Joanmiquel no es pot concretar si la torre principal d’aquest antigament havia estat una torre de defensa, però 
l’edifici té clares referències a construccions de defensa militar amb l’estil del pati interior  posa en alça el conjunt 
arquitectònic especial d’aquest mas que no s’adequa a cap tipus de tipologia tradicional com les contemplades al catàleg de 
masies. 
 
Buscant referències històriques d’aquesta tipologia arquitectònica: Els castells palau, constituïren una simbiosi entre la 
solidesa i sobrietat d’arrel medieval i la gràcia de les formes renaixentistes, convivint amb galeries de solana i grans portals 
adovellats. A partir del segle XVI també es troben residències molt notables que, per la seva tipologia i magnificència es poden 
confondre amb castells. No pertanyen a la noblesa de sang sinó que son construïdes per cavallers o mercaders enriquits que 
competeixen econòmicament i simbòlicament amb els senyors del lloc. 
D’aquest tipus de masos amb torre, de finals de l’època medieval generalment contenien l’accés principal per un portal d’arc 
de mig punt adovellat, al centre de la façana, i integraven finestres gòtiques o conopials i elements de fortificació amb 
barbacanes o torres adossades, conseqüència de les amenaces del bandolerisme i de la pirateria a les comarques costaneres.  
Aquests masos creixien afegint noves instal·lacions agrícoles, com ara les pallisses, per fer front a l’augment de la producció. 
Al segle XVIII, s’ampliaren amb galeries d’arcades mirant a migjorn. Alguns masos reformats adoptaren, com algunes 
residències, la coberta de quatre vessants, abandonant la teulada a dues aigües o el perfil basilical gironí, tot introduint una 
tècnica ornamental que farà fortuna: l’esgrafiat, amb el qual es decoraven les parets arrebossades.  
Aquest és l’estil arquitectònic del mas Joanmiquel. 
 

 
 
                           Planta esquemàtica del mas principal ( s’aprecia la Torre i el pati interior al centre) 

 

 

       
FORN DEL MAS; vist des del pati interior                              VALOR ARQUITECTÒNIC DEL PATI INTERIOR: finestres d’estil gòtic 

 
 
Els masos catalans  antigament destinaven la planta baixa per a eines, animals o cavallerisses. Els dormitoris, sales i la cuina 
es situaven  a la planta primera on s’hi trobava el forn de pedra que donava servei a l’habitatge. Aquesta era l’estructura del 
mas Can Joanmiquel encara avui es pot veure en la distribució actual com la sala principal es troba a la planta primera i s’ha 
restaurat la cuina antiga i el forn original. 
A banda de la conservació de l’estructura i distribució original un altre dels elements que caracteritza l’edifici com a especial  
és la tipologia de façana monumental, identificativa bàsicament amb l’ús de portalades amb punt rodó adovellat de gran 
desenvolupament amb inscripcions epigràfiques que permeten datar la construcció i  un ampli repertori de finestres 
coronelles, arcs apuntats i conopials, sovint lobulats  seguint estil gòtic. 
 

PATI INTERIOR 

TORRE 



 

 

 

               
Arc punt rodó  amb porta de fusta d’estil romànic  

  
Inscripcions en dintells pedra exteriors 

  
 

  
 
A l’interior del mas  la planta baixa està formada per voltes de canó i forjats amb bigues de fusta, la planta primera coberta 
amb bigues de fusta inclinades seguint el pendent de la coberta amb rajola i llates d’acabat interior.  
La planta baixa de l’habitatge, es va adequar totalment en la intervenció de l’Arquitecte Muntada dels anys 70 del segle 
passat com a sales complementàries. Aquesta planta és més fosca i humida, i per tant els dormitoris i l’habitatge principal es 
desenvolupen a la planta primera, tal com sempre havia estat.  
 A l’interior es conserven moltíssims detalls i inscripcions en dintells de pedra de l’època, també es conserven mobles i 
elements com és una premsa  de gàbia que, segons s'ha documentat, eren utilitzades com a premses tant de raïm com 
d'olives i amb inscripció de l’any1588. 
Tots i cadascun dels elements arquitectònics originals han estat cuidats i preservats fins al detall. 
 
 

    
PREMSA D’OLIVES  datada del 1588                                    MOBILIARI DE L’EPOCA conservat a l’edifici 



 

 

 

                      
              Mobiliari d’origen                             Inscripció en la premsa d’olives  “ JOANMIQUEL  1588”  

   
IMATGE DE LES SALES . El nivell de preservació de tots els detalls interiors ( paviments,pedra,mobiliari,obertures ..) 

  

Escales de pedra, arcs de pas de mig punt, portes originals de fusta. 

   

    
 Distribució interior amb moltes sales i espais molt compartimentats al voltant d’un pati central. 
 
 

 
        Execució de porxo llicencia Exp.89/2004 
Vilademuls 

 
 
 
 
 



 

 

 

7.3- DESCRIPCIÓ DEL MAS I EDIFICACIONS PREEXISTENTS 

Veure el plànol núm.  3  de la documentació gràfica 
La descripció del mas originari i les edificacions annexes que es distribueixen a prop del mas principal,  tot i l’antiguitat del 
mas datat s XV-XVI  en aquest recull d’edificis es té en compte tots els volums preexistents anteriors al 1986 ( vol aèri 
presentat). Alhora que es detallarà com tots els volums annexes preexistents estan integrats i tractats amb acabats i 
materials com acurats i adequats a l’entorn rural  de la masia. 

 
 
Edificis que formen el conjunt original del mas Can Joan Miquel: 
1. Edifici principal: habitatge 
2. Edifici annex : garatge 
3. Edifici annex: el Paller ( sala taller pintura) 
4. Porxos 
5.Edifici annex: Sala instal piscina+ magatzem 
6. Piscina 
 

Superfícies totals construïdes originals 

1.Edifici principal: habitatge 943,20m2 
2.Edifici annex: garatge 73,87m2 
3.Edifici annex: paller (taller, traster) 132,40m2 

4.Porxos 95,85m2 
5.Edifici annex: sala instal piscina 76,87m2 

Volum total edificat 1322,19 m2 
 

EDIFICACIONS PREEXISTENTS  

Veure el plànol núm. 4  de la documentació gràfica 
Veure  reportatge fotogràfic  imatges aèries  d’evolució de la finca  apartat Annexes 
 
1-L’edifici principal 
Edifici principal que es correspon a la vivenda principal familiar. Disposa d’una planta quadrangular de dues plantes i d’una 
torre de 3 plantes d’alçada.  
Superfície ocupada: 457,60m2      Superfície construïda: 943,20m2 
Ús: Habitatge 
Molt bon estat de conservació. 
L’estructura constructiva està formada per  parets de càrrega amb pedra de 60-70cms. Zones de pas amb arcades i dintells de 
pedra, forjats de bigues de fusta, entrebigat amb rajola ceràmica, rastrells de fusta i algun espai amb volta catalana.  
La coberta de la planta quadrangular està formada  amb pendent a dues aigües amb bigues, llates i rajola i acabat superior 
amb teules ceràmiques. La coberta de la torre és 4 aigües amb encavallades de fusta creuada.  
 
En aquest mas l’any 2004 s’hi va executar un petit porxo a la pl. primera. Projecte AMPLIACIÓ DE PORXO visat 
núm.2004406551 Col·legi Oficial d’Arquitectes Catalunya i amb llicencia municipal exp. 89/2004 ( veure annexes) 
 

 
Façana sud i oest 



 

 

 

 
Façana  nord 

 
Façana est 
 

 
Coberta principal mas ( 2 aigües) 

 
Encavallada de fusta interior coberta de la torre ( 4 aigües) 
 
2-Edifici Annex: garatge 
Petit edifici d’una sola planta i de planta forma irregular. 
Superfície ocupada i construïda:  73,87m2 
Ús:  Garatge  
Molt bon estat de conservació. 
L’estructura de l’edifici és de parets portants pedra , amb bigues de formigó  i coberta de teula ceràmica rústica. Els 
tancaments  perimetrals de pedra i fusteries de fusta natural. Coberta inclinada a dues aigües 
S’han executat rampes per a dotar d’accessibilitat fins l’habitatge. 
Aquest edifici es troba en la zona nord de la finca, amb portal d’accés des del camí exterior del veïnat 
 

 
Façana lateral  sud  



 

 

 

 
Façana principal  est ( portal d’accés garatge) 

 

Façana lateral  nord ( al límit de la propietat) 
 

3-Edifici Annex:  El paller 
 
Edifici annex  format per petits edificis adossats lineals format per paller (PB+1), porxo paller (PB) i sala instal·lacions(PB) on 
s’hi troba el grup electrogen que  dona servei al mas. Edificacions de planta forma quadrangular/ rectangular .  
Superfície ocupada:  89,40 m2      Superfície construïda:  132,40 m2    
Ús: sala taller i trasters varis 
Molt bon estat de conservació 
L’estructura dels edificis annexes és de parets portants pedra , amb bigues de fusta, entrebigat rajola ceràmica i llates de 
fusta.  Coberta inclinada a dues aigües acabat teula ceràmica rústica. Els tancaments  perimetrals de pedra i fusteries de 
fusta natural. 
És un conjunt d’edificacions situades a la zona nord de la finca, separades de l’edifici principal, de diferents alçades i 
adossades a la zona porxada exterior.   

 

                                        Façana principal – sud 

 
 

 
                                    Façana lateral – est 



 

 

 

 

Porxo annex i cobert sala instal. 
 

4-Porxos 
Porxos oberts d’una sola planta.  
Superfície ocupada : 191,70 m2   Superfície construïda (50%):  95,85 m2    
Ús: porxo jardí 
Bon estat de conservació 
Estructura  lleugera de pilars de fusta i coberta inclinada a una vessant aigües, formada per bigues de fusta, llates i teules 
àrab rústiques. 
És un conjunt de porxos amb una longitud de recorregut molt important. Es troba situat a la part central de la finca  a l’oest de 
l’edifici principal.  Es creu que el porxo fou construït posteriorment,...en les reformes dels anys 70, aquesta estructura ja es 
visualitza en les imatges aèries de vol ICGC de l’any 86.   
Una part de les  bigues es trobaven  en  molt mal estat degut a l’ humitat exterior i finalment una ventada forta el 2015  en va 
fer caure una part d’aquests.  
Superfície ocupada enderrocada:  90,30m2    superfície construïda enderrocada: 45,15m2 
 

 
 

 
 
5-Edifi Annex: instal. Piscina/traster 
 
Edifici annex  format per un edifici aïllat. Edificació de planta forma rectangular de dues plantes d’alçada.  
Superfície ocupada: 55,87 m2    Superfície construïda:  76,87 m2    
Ús: sala instal·lacions piscina i traster material jardí 
Bon estat de conservació 
L’estructura de l´edifici és de parets portants pedra , amb bigues de fusta  i coberta de teula ceràmica rústica. Els tancaments  
perimetrals de pedra i fusteries de fusta natural. 
Edifici situat a la zona sud de la finca, aïllat i separat de l’edifici principal. 
 

   
Façana nord 



 

 

 

 
Façana sud 

 
Façana est 
 
6-Piscina 
Piscina exterior  de forma rectangular de 8x16mts      
sup. ocupada : 128m2 . 
Actualment es troba coberta amb una estructura lleugera d’alumini desmuntable, per a poder allargar el seu ús fora de  
temporada. 

 

 

Tal com queda detallat en el plànol nº2 del projecte, els edificis preexistents es troben dins la finca  concentrats  a l’extrem 
nord-est d’aquesta.  
 
Imatge aèria del conjunt preexistent 

 
 
           
8- EVOLUCIÓ DE LA PROPIETAT I ANTECEDENTS 
El Mas Can Joanmiquel es troba contemplat en la fitxa 0518 del Catàleg de masies en tramitació ( aprovació provisional febrer 
2021) .  *Veure fitxa adjunta” 
 
-any 1993  rehabilitació interior per l’arquitecte Montada.  
-any  2004  compra la finca  pels propietaris actuals 
-any 2004. construcció de terrassa coberta, sol·licitud de llicencia municipal. Projecte AMPLIACIÓ DE PORXO visat 
núm.2004406551 Col·legi Oficial d’Arquitectes Catalunya i amb llicencia municipal exp. 89/2004 ( veure annexes) 
 

Nota: en els plànols de planta del catàleg de masies fitxa Can Joanmiquel, no està contemplat aquest porxo 
ampliat amb llicencia municipal.  

 
                                             Vista del porxo de la pl. primera llicencia Exp.89/2004 

-Any 2004  sol·licitud obra per a construcció d’una tanca ( exp. 102/2004) 
-Any 2010  sol·licitud d’obra menor per a reformes interiors i rejuntat de façanes ( exp.64/2010). 
-Any 2010  construcció d’un porxo adossat al mas.   Sup.43,10m2 

 No es sol·licità llicencia per a aquesta intervenció.   Objecte de legalització en aquest PAE 



 
 

 

 
Nota: Degut a l’estat físic de la propietària amb una malaltia degenerativa, la propietat va decidir executar un 
porxo obert com a  zona d’estada  per a evitar el recorregut distant del porxo jardí existent.   Aquest porxo 
jardí es trobava en mal estat i no s’usava.  Posteriorment aquest porxo va caure per un temporal l’any 2015.  
La seva intenció sempre fou  substituir un porxo existent  com a còmput de superfície.  
Porxo habitatge ampliació:  43,10m2       porxo enderrocat:  90,30m2 
Actualment s’ha tancat l’espai del porxo amb vidres fixes, però l’ús segueix essent porxo només amb una 
porta de connexió amb l’interior. 

 
-Any 2014  Tramitació expedient Consulta. Avant-projecte per a ampliació habitatge familiar exp. 22/2014  ajunt. 
Vilademuls.  
 

Nota: En aquesta tramitació es sol·licitava una ampliació amb una edificació de Pl. baixa +1  amb la 
justificació de la necessitat urgent de col·locació d’un ascensor per malaltia degenerativa i alhora l’ampliació 
de l’edifici amb un dormitori principal a la planta primera .  
Sup. total sol·licitada ampliació : 219,95m2 
Problemàtica que es van plantejar en l’avantprojecte:               
1-La distribució principal del programa habitatge ( cuina-menjador, dormitoris) es situa a la pl.primera. 
2-La acurada intervenció de reforma interior amb elements arquitectònics recuperats molt apreciats, amb 
forjats de fusta i rajola treballada....feien inviable localitzar un espai per encabir aquest element vertical 
sense  deteriorar  l’espai interior. 

 
Tramitació urbanisme  exp. SCUG/O0363/2014 Suspendre emissió d’informe pendent de presentar un nou avantprojecte.  La 
propietat desestima seguir la tramitació i la presentació d’un nou avantprojecte degut a la denegació de possibilitar l’ascensor 
per l’exterior. 
 

Nota:  Tot  i la comprensió de la resolució d’urbanisme per part de la propietat,  en cap moment es van 
plantejar augmentar volum amb dormitori tal com havien sol·licitat en la tramitació de l’expedient. Però la 
urgència de poder establir un elevador adaptat per la situació agreujada de la malaltia de la propietària va fer 
prendre decisions precipitades. 
Instal.lació elevador adaptat : 12,70m2x  2 plantes   = 25,40m2 + badalot = 5,50m2       total sup. 30,90 m2 

 
Es creà un volum adossat només per a instal·lació d’un elevador adaptat per cadira de rodes i un petit espai distribuïdor  amb 
escales de comunicació a coberta per a manteniment de la teulada principal mas Joan Miquel. En la intervenció es va procurar 
integrar al màxim el volum amb la utilització de materials, cromatismes i composició de façana  amb el mínim volum necessari. 
El cos adossat respecta els elements i portalades existents a l’interior, es fa palès que l’espai és només per a accessibilitat 
disposant d’un distribuïdor mínim per a accedir a l’habitatge. 
Es creà un recorregut d’accés des del garatge fins a l’interior de l’habitatge, salvant els diferents desnivells segons les 
característiques constructives originals del mas. 
Es va disposar tot aquest recorregut intern amb rampes de fusta per a evitar malmetre els paviments originals del mas. 
 

Nota:  Veure  l’apartat 7.2 ESTRUCTURA ORIGINAL DEL MAS de la memòria d’aquest document on 
s’exposa la qualitat i preservació arquitectònica de l’edifici. Una distribució interior que fan molt difícil la 
instal·lació d’un elevador vertical sense malmetre elements arquitectònics històrics que va totalment en 
contra de la voluntat de conservació i preservació de les masies tal com indica l’art. 47.3  del TRLU  

 
   
-Any 2021  ( 24/02/21) es notifica la incoació d’expedient de protecció legalitat urbanística  pels fets d’ampliació mas Can 
Joan Miquel.  Cal tramitació de expedient legalització. 
 

II-MEMÒRIA DEL PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
 
 
1-  OBJECTE DEL PAE 
L’objecte del present document és la legalització de les obres realitzades al mas Can Joanmiquel, alhora  descriuran tots els 
volums preexistents a l’entorn del mas per a justificar-ne la seva temporalitat. 
 
 
2- MARC LEGAL I NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
En absència d’aprovació definitiva Pla Especial Urbanístic per a la identificació i regulació de les masies i cases rurals, 
l’autorització per a obres en masies, cases rurals o altres edificacions situades en sòl no urbanitzable, s’empara en l’article 
47.3  del Decret legislatiu 1/2010 del TRLU, de 3 d’agost  i la  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la 
Llei d'urbanisme,  i en relació la disposició transitòria 15.1 del mateix TRLU que determina: 

Disposició Transitòria Quinzena 
Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions situades en sòl no 
urbanitzable en absència de catàleg, i ampliació d'edificacions i activitats en sòl no urbanitzable 
2. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general o un pla especial d’iniciativa 

pública no contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme municipal, per a 
regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que 
estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler. La documentació, en 
aquest cas, ha d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o 
socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, si s’escau, de l’impacte ambiental o de la 
necessitat d’integració en el paisatge. 

 
El present projecte conté les determinacions que li són pròpies d’acord amb la seva naturalesa i la seva finalitat, justificant les 
raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació, 
tant en el propi PAE com en el Estudi d’impacte i integració paisatgística associat, de conformitat amb l’article 48 del Decret 
Legislatiu 1/2010, i la documentació determinada en l’article 50 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
El document  fonamenta  les actuacions en  uns quants punts bàsics: 
 
-Masia amb un valor històric contrastat totalment restaurada i recuperada amb un alt nivell de preservació dels elements 
arquitectònics originals del mas. Qualsevol modificació interior per a poder incorporar un element elevador vertical (dret a 
l’accessibilitat a l’habitatge ) hagués estat un greuge  sobre la preservació del patrimoni arquitectònic del mas. La intervenció 
s’executa en una façana lateral que no disposa de cap element arquitectònic rellevant i en un espai molt protegit de vistes o 
impacte visual. 
-Construcció d’un porxo amb l’estil arquitectònic adient en una façana oberta a jardí, s’enderroca una part de porxo existent 
com a superfície compensatòria de volums. 
-Ampliacions executades d’una superfície molt reduïda en comparació a l’edificació preexistent ( masia amb referències 
datades del s. XV ) La integració  d’aquestes ampliacions  s’ha realitzat seguint paràmetres arquitectònics i estètics molt 
acurats (materials, colors, volumetries....).   
- L’existència d’una fitxa específica del mas Can Joanmiquel en el Pla especial del catàleg de masies de Vilademuls , aquest 
document es troba en fase de tramitació final aprovació provisional del febrer 2021. En aquest catàleg s’identifiquen i es 
justifica  la necessitat ( històrica, social, paisatgística) per a la rehabilitació  de les masies . En aquest document es permeten 
en general unes ampliacions en les masies catalogades.    
 
 
 



 
 

 

2.1 MARC LEGAL: 
 
GENERALS : 
 
-Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual  s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme ( DOGC del 5.08.2010) 
-Llei 3/2012 de 22 febrer , de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost ( DOGC 6077 del 29.02.2012) 
-Decret 64/2014, de 13 maig pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística .  
Entrada en vigor el 4 de juny de 2014   

Deroga pel que fa a SNU els articles 23.1. b) i c) ; 47.3, 47.4, 48.2, 49.3,50.3, 53,54,55.5,56,57,58,62 del Decret 305/2006 
-Reial Decret Legislatiu 2/2008 , de 20 de juny , pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl ( BOE del 26.06.2006) , que 
regula les condicions bàsiques derivades del règim de la propietat del sòl. 
-Decret 305/2006 de 18 de juliol , pel qual s’aprova el Reglament que desplega el Llei d’urbanisme ( DOGC del 24.07.2006) els 
articulats vigents. 
 
 
DISPOSICIONS URBANÍSTIQUES DE L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS : 
 
- Text Refós del  Pla d’Ordenació Municipal Urbanístic POUM de Vilademuls  aprovat 28 febrer 2017 .  

 Títol VI REGULACIÓ  DEL SOL NO URBANITZABLE: 
-Capítol 2 ZONES EN EL SÒL NO URBANITZABLES.  Secció 1a Regulació de SÒL RÚSTIC COMÚ (20a) definida en els 
articles 294 a 297  
- Capítol 5  CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE   art. 330 a 334  

 
- Pla Especial de Catàleg de Masies de Vilademuls en tramitació ( aprovació provisional febrer 2021) amb la fitxa de catàleg 
específica del Mas Can Joan Miquel  fitxa 0518. 
 

Tot i que el document es trobi en tràmit d’aprovació definitiva s’ha de tenir en compte els condicionants de la 
fitxa i  paràmetres normatius com un element a seguir, és un instrument de planejament que ja ha estudiat la 
finca i els seus valors històrics, paisatgístics i socials per al seu ús. Aquest document dona unes pautes a 
seguir en quant a ampliacions perfectament fonamentades.  
Remarcar que la fitxa del Mas Joanmiquel ( 0518) sols es contempla com a volums existents  l’edificació 
principal i l’annex garatge, tot i que la finca està formada per un conjunt de volums secundaris que cal 
remarcar la seva preexistència en aquest document per a fonamentar tot el projecte. 

 
 
2.2 MARC LEGAL DE LA TRAMITACIÓ: 
Marc legal de la tramitació del projecte d’actuació específica per a Masies, cases rurals i altres edificacions rurals sense 
catàleg de Masies. ART. 48 TRLU (art.47-56 Decret 64/2014) 
Tramitació 
- Sol·licitud a presentar davant l’ajuntament amb la documentació preceptiva (art.50 Decret 64/2014) 
- Informació pública (art.51 Decret 64/2014) pel termini d’un mes: amb la publicació de l’anunci al BOP i a la seu 
electrònica. 
- Informes organismes sectorials (art.52 Decret 64/2014) 

o Dept. Cultura: si afecta restes arqueològiques d’interès declarat. 
o Dept. competent en matèria d’agricultura i ramaderia: sobre els efectes i les repercussions de l’actuació 
sobre el funcionament de les activitats agràries existents o sobre la necessitat de l’actuació. 
o Adm. Hidràulica 
o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
o Altres exigits per la legislació sectorial (ex. Direcció General de Turisme, Direcció General de Carreteres). 

-Aprovació prèvia del PAE correspon a l’òrgan municipal competent.  
- Tramesa de l’expedient complet a la comissió territorial d’urbanisme que correspongui per a la seva resolució definitiva en el 
termini de deu dies des de l’aprovació prèvia del PAE 
-Aprovació definitiva (art.55 Decret 64/2014) 
 
 El PAE és vigent durant el termini d’un any des de la notificació de la seva aprovació definitiva o, a petició raonada de la 
persona interessada, del termini superior que fixi la comissió territorial d’urbanisme. 

 
3- COMPATIBILITAT DEL PROJECTE AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL 

 
3.1 -PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA I LA LLEI D’URBANISME 

A continuació es relacionen els articles de la Llei d’urbanisme que incideixen en la formulació i contingut del Projecte 
d’Actuació Específica. Els comentaris sobre l’articulat normatiu  estan remarcats per tal d’identificar millor la justificació. 
 
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
Data d'aprovació : 26 Juliol de 2005 Actualització: de 3 d’agost de 2010 
Àmbit: L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de l’urbanisme en el territori de Catalunya. 
 

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME 
TÍTOL SEGON. Del règim urbanístic del sòl 
CAPÍTOL I. Règim urbanístic i classificació del sòl 
 
Article 47. 
Règim d’ús del sòl no urbanitzable 
1.Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d’acord 
amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos 
naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que 
sigui aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl. 
 
2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. 
 

El projecte no presenta parcel·lacions 
 
3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
 

El present projecte s’empara en aquest apartat, exposant les raons arquitectòniques, històriques, 
ambientals i socials,  
Justificacions  
Històriques  
La finca apareix ja amb el nom mas Can Joanmiquel  a la cartografia i inscripcions de mitjans del s.XV. 
Arquitectòniques 
Al habitar i adequar a l’ús els espais interiors d’un mas pairal es manté el patrimoni rural i es contribueix a la 
no despoblació d’aquest entorn. Tal i com ha passat  amb les masies del veïnat i la capella desapareguda on 
no hi ha hagut  un esperit de conservació del patrimoni. 
Mediambientals i Paisatgístiques 
S’han mantingut els espais lliures al voltant de les edificacions. Les volumetries de les ampliacions estan 
adossades a l’edificació principal i perfectament integrades i adequades a l’entorn visual i ambiental.   



 
 

 

Socials 
La necessitat social de poder adaptar l’habitatge a llurs necessitats  per a  persones amb discapacitat, o 
persones més grans de 70 anys, han de contribuir a l’ús i gaudi del propi habitatge als usuaris amb mobilitat 
reduïda . 

 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic 
general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 
 
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 
 
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg que 
estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat 
d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha d’ésser 
previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les construccions a què fa 
referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En 
tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades en l’entorn immediat respectiu 
 

El present projecte es realitza donat que no existeix catàleg de masies, però cal remarcar que aquest 
document es troba en la fase final de tramitació.  

 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments 
d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. 
 
5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de justificar degudament que 
l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció.(…)  
 
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es poden admetre com a 
noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial 
aplicable: 
a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en 
general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi 
inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats 
de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen. 
b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associades a una de les activitats d'explotació a què fa referència la lletra a. 
 

El present projecte actua sobre un mas familiar existent, no s’implanta com a nova construcció. Es legalitzen 
petites ampliacions adossades a l’habitatge familiar per raons socials, aquestes ampliacions no suposen ni 
un 6% de la superfície construïda del mas principal existent.  
Alhora s’ha de tenir en compte la superfície del volum preexistent de porxo jardí enderrocat i que es pot 
entendre com a superfície compensatòria per al nou porxo executat. 

 

7. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació d’aquest sòl respecte al 
procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta 
per a la persona propietària els deures següents: 
 

a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per a conservar el sòl i la seva massa vegetal en l'estat legalment 
exigible o per a restaurar aquest estat, en els termes previstos en la normativa que sigui d'aplicació. 

b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la construcció o l'edificació amb les 
xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva 
incorporació al domini públic, quan n'hagin de formar part. 
c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per a donar compliment a la resta de condicions 
que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, assoliment de 
nivells de sanejament adequats o altres serveis. 
d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte 
per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les 
edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades. 

 
8. L’autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està subjecta, prèviament a la tramitació 
de la llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen els dits preceptes.(…) 
 
3.2. REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME 

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
 
Reglament de la llei d’urbanisme 
CAPÍTOL V. Règim del sòl no urbanitzable 
Secció primera. Règim d’ús del sòl no urbanitzable 
 
Article 46. Disposicions generals 
46.1 Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d'acord 
amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos 
naturals i dins els límits establerts per la legislació sectorial i urbanística, pel planejament territorial i urbanístic i per la 
legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 
 
46.2 En sòl no urbanitzable, a més de la utilització d'acord amb la seva naturalesa rústica, només es poden admetre els usos, 
construccions i obres previstos en la Llei d'urbanisme, respectant en tot cas les incompatibilitats i determinacions de la 
legislació sectorial i del planejament territorial i urbanístic. 
46.3 A més dels requisits específics exigits per la Llei d'urbanisme i per aquest Reglament per a cada un dels usos i 
construccions admesos per la Llei d'urbanisme, llur autorització requereix, en tots els casos: 
a) Que l'àmbit d'actuació no estigui sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels 
seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. 
b) Que les actuacions no disminueixin de manera significativa la permeabilitat o l'estabilitat del sòl ni afectin de manera 
negativa la connectivitat territorial dels sistemes naturals o dels sistemes urbans. 
c) Que no es tracti d'actuacions que, atenent els valors que el pla d'ordenació urbanística municipal protegeix o preserva i les 
finalitats que persegueix, en transformin la destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i 
l'assoliment de les dites finalitats. 
d) Que es garanteixi la preservació del sòl no urbanitzable respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració 
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades. 
46.4 Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable per al qual s'autoritzi la implantació dels usos, construccions i obres 
admesos per la Llei d'urbanisme tenen el deure de costejar i d'executar les obres i actuacions necessàries per donar 
compliment a les mesures correctores que s'estableixin en el pla especial urbanístic o en l'aprovació del projecte, així com el 
deure de complir les condicions de caràcter urbanístic que estableixi la llicència municipal, d'acord amb el què disposa l'article 
59 d'aquest Reglament. 
 

El present Projecte d’Actuació Específica  justifica el compliment d’aquest article. 
 
 
 



 
 

 

Article 55. Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals 
55.1 En sòl no urbanitzable s’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, per destinar-les a habitatge 
familiar, a establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure i de restauració, sempre i quan aquestes masies o 
cases rurals hagin estat incloses per part del planejament urbanístic general o especial en el catàleg previst per la Llei 
d’urbanisme a aquests efectes. Les masies o cases rurals també es poden destinar a establiment hoteler, amb exclusió de la 
modalitat d’hotel apartament, si ho preveu expressament el catàleg, el qual pot establir un límit del nombre de places. 
 
55.2 El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en el catàleg a què es refereix l’apartat anterior les masies i 
cases rurals que són susceptibles de reconstrucció o rehabilitació per destinar-les als usos previstos en l’apartat anterior, i ha 
de justificar les raons arquitectòniques, paisatgístiques o socials que fonamenten llur preservació o recuperació. Aquests 
plans també poden preveure, si així ho justifiquen les característiques concurrents i sempre que es garanteixin les necessitats 
d’accessibilitat, que la superfície de sòl vinculada a la masia o casa rural susceptible de segregació sigui inferior a la unitat 
mínima de conreu o forestal, sense que, en cap cas, aquesta segregació pugui donar lloc a una resta de finca matriu inferior a 
aquestes unitats mínimes. 
 
55.3 La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original prèviament determinats, i les possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar 
que admeti el planejament urbanístic no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar 
justificades en la necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 
 
55.4 Si no s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions 
que estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
 

El present Projecte d’Actuació Específica justifica el compliment d’aquest article. El projecte es basa en una 
actuació específica en una  masia existent  amb ús actual habitatge familiar.  
El conjunt edificat està inclòs al Catàleg de masies de Vilademuls (pendent aprovació definitiva), i alhora 
dona compliment a les condicions de rehabilitació de masies i cases rural del POUM de Vilademuls  
respectant  els paràmetres d’ampliació d’aquest masos. Tanmateix no es realitza cap divisió horitzontal. 

 

Article 60. Condicions d'edificació en sòl no urbanitzable 
Les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable poden establir les condicions necessàries per garantir que els materials, els 
sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions en sòl no urbanitzable siguin coherents formalment 
amb el caràcter de l'àmbit territorial on siguin emplaçats, d'acord, si s'escau, amb els criteris establerts en aquest sentit pel 
planejament territorial i el planejament urbanístic. 
 

El present Projecte d’Actuació Específica dona compliment a aquest apartat 
 

3.3 PLANEJAMENT TERRITORIAL 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines ( PTPCG). Aprovat definitivament  en data 14 setembre 2010 per la 
Generalitat de Catalunya. Aquest Pla dona compliment a les diverses determinacions que es fixen als art. 3 i 4 de la Llei 
1/1995 d’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya amb relació als sistemes territorials, les previsions de creixement, 
les estratègies de equilibrament i els objectius de preservació del medi. Més concretament , els objectius d’aquest pla 
supracomarcal són els següents: 
 
-reforçament de la vertebració urbana del territori 
-establir un pre-dimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova activitat econòmica. 
-fomentar la cooperació urbanística i actiu econòmic. 
-fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques relacionades amb el turisme que 
no se centrin en la població immobiliària. 

-preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària. 
-protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics 
-orientar l’expansió en les àrees urbanes 
-millorar la xarxa de vies que tenen valor d’estructuració del territori. 
 
D’acord amb les determinacions del Pla Territorial Parcial de les comarques Gironines ( PTP_CG), la finca  Can Joanmiquel  
es troba situada en sòl que el referit  Pla Territorial classifica com a, Sòl de Protecció Territorial , d’interès Agrari i/o 
paisatgístic definit per art. 2.8 i regulat per l’art.2.9 de la seva normativa. 

 
Article 2.8.  Sòl de protecció territorial: definició  
1. Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que 
té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que 
existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic que 
s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no 
urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència.  
 
2. El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en conseqüència ha de ser 
preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès territorial : 
 a) Interès agrari i/o paisatgístic: Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són 
terrenys que aporten paisatges significatius o identitari de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc 
contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats estructuradors de 
l’ordenació del territori.  
b) Sòl de potencial interès estratègic(....) 
c) Sòl de preservació de corredors d’infraestructures(.....) 
 
3.El Pla assenyala l’existència d’afectacions que, pel fet de tenir repercussió sobre superfícies significatives del territori, el Pla 
considera oportú remarcar com una circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística i l’edificació de 
sòl. En els plànols d’ordenació, pot assenyalar-se aquesta condició sobre el sòl de protecció territorial o el de protecció 
preventiva i, si bé podria donar-se també sobre el sòl de protecció especial, el Pla no l’assenyala en el benentès que en aquest 
sòl no són previsibles transformacions importants. 
 
Article 2.9.  Sòl de protecció territorial: regulació 
1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de 
ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en 
aquest article i si, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de 
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden 
resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 
 
 2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com 
a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla. Així mateix, s’ha de tenir en compte les recomanacions 
que s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article.  
 
3. L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació urbanística i l’execució 
d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir en compte les següents recomanacions referides als 
tipus d’intervenció que estableix l’article 2.5: 
 
 a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic 
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel·lació i la morfologia de l’espai.  



 
 

 

B. Autorització especialment condicionada a la seva correcta integració paisatgística i inserció territorial. Factor 
favorable si forma part d’una finca molt més gran que l’espai que ocupa i contribueix de forma demostrable a la 
viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.  
C1. Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim impacte sobre l’estructura de 
les parcel·les agràries i sobre les infraestructures necessàries per desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial 
atenció a la integració paisatgística.  
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es tracta d’activitats 
complementàries a les pròpies de la producció agrària per ajudar a mantenir l’activitat agrícola del conjunt de la finca i, 
en el cas de les plantes solars, si s’ubiquen sobre sòls de secà o baixa productivitat.  
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció preventiva o en contigüitat amb 
els assentaments existents. Especial atenció a la integració paisatgística.  
 
 b) Sòl de potencial interès estratègic(....) 
 c) Sòl de preservació de corredors d’infraestructures(....) 
 
Amb caràcter general, les edificacions i instal·lacions que el PTP-CG admet dins l’àmbit del Sistema d’Espais oberts, 
venen regulades per l’article 2.5 de les seves Normes d’Ordenació Territorial. 

 
Article 2.5 Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts  
1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en 

els espais oberts els següents:    a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; 
         b) que siguin d’interès públic.  

Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i duradores envers un 
territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió específica de l’actuació.  
 

2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la reutilització i 
millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a l’autorització de noves 
edificacions recomana una especial exigència pel que fa a la seva inserció territorial i paisatgística.  
 

3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents tipus 
d’espais oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la normativa 
sectorial, el Pla distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte:  

A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. La seva presència està associada a la 
gestió i millora del territori rural, com és el cas de les edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel 
obert, la ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural –en especial i preferentment l’agroturisme– i les 
instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. També es consideren incloses en 
aquest tipus les instal·lacions de les activitats agràries intensives o determinades activitats complementàries a 
l’agricultura que formen part de l’explotació a cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i 
contribueixen a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.  
B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic. No contribueixen a la gestió, endreça i millora 
del territori no urbanitzat. Es tracta d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les 
edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial d’una finca gran 
i altres edificacions o instal·lacions d’interès privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta 
d’activitats no prohibides per la legislació urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A.  
C. Aquelles que són d’interès públic(..).  
 

4. Els camps de golf i altres implantacions (...) 
 

 
Plànol d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures- Pla de l’Estany del Pla Territorial de 
les Comarques Gironines 

 
 

La proposta de les actuacions executades a legalitzar que el present PAE  compleixen els objectius que el 
PTP-CG dicta en el referit article, que en tant que aporta qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic al tenir 
clares conseqüències  positives i duradores envers un territori endreçat . 
Per altra banda el mateix article de les  Normes del PTG-CG considera un argument favorable per a 
l’autorització la reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, en tant que 
aporta qualitat al medi rural, com és el cas de les edificacions històriques com els masos a la protecció i 
valorització del medi rural. 
Les obres d’ampliació a legalitzar  són uns petits volums totalment integrats a l’edificació existent, la 
reutilització i millora d’edificis existents de qualitat, ampliacions amb una localització adequada i harmònica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.4 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
- Text Refós del  Pla d’Ordenació Municipal Urbanístic POUM de Vilademuls  aprovat 28 febrer 2017 .  
El sòl corresponent a tota la finca està qualificat com a  SÒL NO URBANITZABLE. Sòl Rústic Comú ( 20a) 
 

 
Plànol 5000Q- Estructura general orgànica del territori.  Text Refós POUM de Vilademuls 
 
Concretament en el Títol VI REGULACIÓ  DEL SOL NO URBANITZABLE en el Capítol 5  CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS 
EN SÒL NO URBANITZABLE. 
 
 
Art.332  Condicions generals per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals. 

1- D’acord amb el que preveu a l’apartat 3 de l’art. 47 de la TRLU es permet la reconstrucció i rehabilitació de masies i 
cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques, amb vista a 
destinar-les a habitatge familiar (...) 
2- En absència de Pla Especial Urbanístic per a identificació i regulació de masies i cases rurals, l’autorització de la 
rehabilitació  o la reconstrucció (...) seguirà el que estableix l’art. 48. 
3-(...) 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. 

 
Es promou aquest PAE per a legalitzar actuacions sobre un masia que cal preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques i paisatgístiques. Les actuacions executades sobre el mas sempre s’han 
orientat a preservar el caràcter històric d’aquest edifici d’especial arquitectura interior i exterior  i  per tant 
no modificant l’estructura original ni distribució interior tan ben conservada i recuperada tot per a encabir un 

element vertical com un elevador per necessitats d’accessibilitat dels habitants del mas. Les actuacion 
d’ampliació executades es troben integrades i ha mantingut tots els elements arquitectònics preexistents. 
 
En total aquestes ampliacions suposen una superfície construïda de 52,45m2, el qual significa un 5,60% de 
la superfície preexistent del mas. 
En aquest cas, i com que l'ampliació es realitza per al desenvolupament d'un ús admès com és el d’habitatge 
familiar i alhora s’executen per necessitats derivades de l’ús existent, les actuacions estarien complint la 
normativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Art.334   Condicions de les masies.  
1-Definició: 

1.1.La masia com a unitat d’explotació familiar per el conreu de les terres està integrada tradicionalment en un cos 
principal  i unes instal·lacions agropecuàries annexes. 
1.2.El cos principal de la masia és la part del conjunt que reuneix les següents característiques: 
Conté l’entrada principal 
És la part d’edificació més antiga del conjunt 
Manté la supremacia funcional i visual sobre el conjunt 
1.3Les instal·lacions annexes són el conjunt de construccions, enganxades o separades del cos principal, amb el qual 
formen una unitat de conjunt funcional i visual. 
 
 

 
 

Mas Can Joanmiquel datat  s. XV.  Vista aèria del mas Can Joanmiquel i  les instal·lacions annexes en tant 
que separades formen una unitat del conjunt funcional i visual. Aquestes edificacions (exposades a l’apartat 
5.3 del present PAE)  es troben al voltant de l’edificació principal  creant un entorn unificat . 

 
 

2- Classificació de les masies: 
Es defineixen dos tipus bàsics 

-Tipus1 : aquelles que el cos principal, 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 en una de les façanes perpendiculars al 
carener. 
-Tipus 2: Son aquelles  que el cos principal, normalment de planta rectangular, està cobert amb dues vessants, el 
carener és perpendicular a la dimensió major del rectangle base i l’entrada principal és en una de les façanes 
perpendiculars al carener. 
 
El mas Can Joanmiquel  amb referències inscripcions del s. XV, no és una construcció de tipologia 
tradicional, sinó un mas senyorial de planta irregular amb tipologia de fortificació. No es pot concretar si la 
torre principal d’aquest antigament havia estat una torre de defensa, però l’estil arquitectònic del pati 
interior d’estil gòtic posa en alça el conjunt arquitectònic especial d’aquest mas que no s’adequa al cap tipus 
de tipologia tradicional com les contemplades en aquest article. 

 
Estil arquitectònic del mas: Edificació amb obertures de diferents estils, predominant-ment obertures  amb 
arquets trilobats d'estil gòtic. Els seus carreus són de pedra picada de Banyoles. A sota la torre hi 
sobresurten dos potents contraforts de suport  de l’eix vertical de la torre. Els murs del pati interior 

sobresurten formant Merlets Catalans amb perfils escalonats perimetrals  de mínim 2-3 graonats. Aquest 
estil de merlet fou molt típic en edificacions fortificades  que es construí en edificis dels s. XIV-XV. 

 
Les ampliacions executades es troben adossades a l’edifici principal però no segueixen els paràmetres 
marcats pels condicionants de les masies tipus 1, tipus2., fora impossible la seva adequació exposada la 
seva configuració amb una gran torre i  planta irregular amb pati central.  
Aquestes ampliacions han estat executades amb cura, sense desvirtuar l’edifici principal ni l’estil 
arquitectònic. Les noves obertures i arcades segueixen amb l’estil arquitectònic del conjunt.  
 
Per evitar un mal encontre entre cobertes del petit volum que suposava la instal·lació d’un elevador vertical 
es creu convenient i més integrat la formació d’una petita torreta seguint l’estil arquitectònic del pati 
fortificat. 

 
Tot i això es tenen en compte les disposicions de l’apartat : 
 
3- Condicions Generals dels habitatges : 
 
3.1) Hauran de complir amb caràcter general les condicions generals de les edificacions en sòl no urbanitzable, art.331 
d’aquesta normativa, sempre que no estiguin en contradicció amb la normativa específica de masies, regulada en aquest arti. 
 
3.2) Les obertures de façana excepte les de planta baixa, tindran sempre unes proporcions verticals i s’agruparan en eixos 
verticals que podran ser  centrats o no en relació a la façana.  
 
          

              
Ampliació elevador amb composició eix centrat                        porxo jardí: volum de planta baixa s’ha mantingut la composició  
Obertures de proporcions verticals                                            d’eixos amb arcs de mig punt rebaixat, estil molt habitual en 
                           porxos de masies. 
 

Composició arquitectònica proporcionada.  
El porxo  executat segueix l’estil arquitectònic dels porxos de les masies del s. XVII-XVIII amb arcades de 

mig punt rebaixades , baranes de ferro forjat , pilastres... 
La torreta d’ampliació del elevador es composa seguint la verticalitat que requereix l’element elevador, 

mimetitzant el coronament de l’edificació amb merlets catalans seguint l’especejament del coronament 
preexistent al pati. 
 



 
 

 

3.3) Queden prohibits els cossos tancats o semitancats (...) 
 

No existeixen cossos balcons en les intervencions. El volum badalot d’accés a coberta es tracta com un 
element característic de l’arquitectura d’edificacions fortificades com són les garites de guaita. 

 
3.4) les cobertes seran de teula àrab del color habitual en el lloc, amb una pendent compresa  entre el 20%-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.  
  

La coberta del porxo adossat  a l’edifici principal és plana accessible per a millorar la comunicació dels 
espais de dia (menjador-cuina) del habitatge al jardí. Aquesta coberta plana no supera el 10% de la planta 
situada a la mateixa alçada. 
Pl. primera : sup.  437,60m2        coberta porxo jardí: 43,10m2 

La coberta ampliació elevador és una coberta plana que es va construir amb la intenció de seguir l’estil 
arquitectònic de pati gòtic del mas Joanmiquel i no desvirtuar  la imatge del conjunt seguint mimèticament el 
seu especejament. Aquesta coberta és mínima respecte el volum total edificat, i alhora la visual exterior no 
dona imatge de coberta sinó de petita torreta  seguint l’estil de  l’actual pati  interior que en la seva execució 
original ja es va fer sobresortir el seu volum principal sobre les pendents de la coberta per a remarcar 
aquest estil de fortificació. 
Es fa impossible la instal·lació d’un elevador vertical ( dret accessibilitat a l’habitatge) i evitar executar una 
coberta més baixa que l’existent i amb pendent inclinada. Tot i les justificacions d’integració arquitectònica  
es compleix  que  la coberta d’aquest nou volum és més baixa que la coberta superior de l’edifici. 

 
 
3.5) Els materials permesos en els acabats de façana són de pedra natural, l’estucat tradicional, l’arrebossat amb morter de 
calç, i l’arrebossat de cp 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 en 
l’edificació. 
 

S’han respectat i mantingut els acabats tradicionals de pedra natural per a façanes, amb dintells, llindes de 
pedra, baranes de ferro forjat, obertures de fusta natural.  
Les obertures de la façana existent on s’ha adossat l’edifici s’han respectat amb les llindes i dovelles vistes 
per l’interior. No  s’ha tapat ni eliminat cap element ornamental destacat de la masia original. 

 
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. 
 

Els volums a legalitzar s’ha tingut molt en compte tractar amb cura l’ampliació sense desvirtuar l’edifici 
principal ni l’estil arquitectònic. 

 
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." 
 

Tal com hem anotat en varis apartats,  l’estil arquitectònic del mas no concorda amb cap tipologia típica de 
les masies tipus1, tipus2  contemplades en art. 233  
L’estil arquitectònic de mas senyorial amb una planta quadrangular amb pati interior central fortificat, i una 
torre destacada lateral de planta quadrada, no concorda amb cap tipus de referència contemplada en les 
normatives i per tant s’ha justificat el compliment de l’apartat condicions generals de les masies. 
 S’ha de tenir en compte que aquest tipus d’edificis singulars i d’un valor arquitectònic important s’han 
d’estudiar en tot el seu conjunt. 

 
5- Tramitació i documentació : 
 
5.1 Les sol·licituds de llicència d’obres per a masies seguiran la tramitació  especificada en el Pla Especial del catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable els municipi de Vilademuls.  
5.3. En absència del Pla Especial Urbanístic per a la identificació i regulació de les masies i cases rurals , l’autorització de la 
rehabilitació o reconstrucció de masies , cases rurals  o altres edificacions situades en SNU, on determina que per autoritzar 
aquestes actuacions seguirà el procediment que estableix l’art. 48 de la llei urbanisme.  
 

Pel que fa  a aquest punt  l’ajuntament  es troba en tràmit d’aprovació definitiva del febrer 2021 del Pla 
Especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals  del municipi de Vilademuls. 
La fitxa del Mas Joanmiquel correspon a la fitxa 0518. En aquesta fitxa apunt d’aprovació i tramitació final 

també reconeix  l’ampliació del 20% dels volums edificació principal seguint rehabilitació, de reconstrucció i 
ampliació també hauran de complir amb l’art. 332 del POUM 

 
 
3.5  FITXA  DEL PLA ESPECIAL CATÀLEG DE MASIES  (pendent aprovació definitiva) 

 
Tot i que el document es trobi en tràmit d’aprovació definitiva s’ha de tenir en compte els condicionants de la fitxa i  
paràmetres normatius com un element a seguir, és un instrument de planejament que ja ha estudiat la finca i els seus valors 
històrics, paisatgístics i socials per al seu ús. Aquest document dona unes pautes a seguir en quant a ampliacions 
perfectament fonamentades. 
 

 
 

 

 



 
 

 

4- MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS EXECUTADES A LEGALITZAR 
 
 

4.1  JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 

Tal com s’ha exposat s’han executat dues ampliacions  adossades al mas Joanmiquel. Aquestes actuacions han estat  
necessàries per a millorar la funcionalitat d’un edifici amb distribució originària del s. XV i adaptar la seva funcionalitat, 
accessibilitat a l’ús actual dels usuaris. 

El mas preexistent no és una construcció de tipologia tradicional, sinó un mas senyorial de planta irregular amb tipologia de 
fortificació. No es pot concretar si la torre principal d’aquest antigament havia estat una torre de defensa, però l’estil 
arquitectònic del pati interior d’estil gòtic posa en alça el conjunt arquitectònic especial d’aquest mas que no s’adequa al cap 
tipus de tipologia tradicional com les contemplades en el POUM de Vilademuls.  

S’han respectat i mantingut els acabats tradicionals de pedra natural per a façanes, amb dintells, llindes de pedra, baranes de 
ferro forjat, obertures de fusta natural.  

Les obertures  existents en les façanes on s’han adossat els volums s’han respectat  les llindes i dintells de pas vistos per 
l’interior. No  s’ha tapat ni eliminat cap element ornamental destacat de la masia original. 

Ampliacions a legalitzar: 
 
-AMPLIACIÓ PORXO HABITATGE :  
El volum executat és una superfície porxada oberta a tres vents vinculada a l’habitatge per a disposar d’un espai entremig 
interior-exterior amb accés directe des del propi mas.  Com ja s’ha exposat s’ha preservat i restaurat la  distribució original del 
mas i per tant l’habitatge no es disposava d’un espai d’estada orientat al jardí i vinculat a l’habitatge.  
S’ha construït un porxo amb un volum de baixa alçada i seguint la configuració dels porxos de les masies del s. XVII-XVIII amb 
arcades de mig punt rebaixades , baranes de ferro forjat , pilastres... 

  
 Tipologia de Masia del s. XVII 

 
Intervenció ampliació porxo habitatge 
 
El motiu de disposar d’una coberta plana dona sortida al jardí des de la sala principal i cuina situades a la pl. primera.  
Actualment s’ha tancat l’espai del porxo amb vidres fixes, però l’ús segueix essent porxo només amb una porta de connexió 
amb l’interior. 
 
 
 
 

-AMPLIACIÓ ELEVADOR VERTICAL:   
Volum vertical nomes per a la instal·lació d’un elevador, tal com s’ha exposat en la memòria, per les  necessitats urgents 
d’accessibilitat a l’habitatge de la propietària del mas  amb una malaltia degenerativa.  
La inclusió del volum vertical per a un elevador dins el mas es feia del tot impossible degut a la composició arquitectònica i 
distribució interior que s’havia preservat fins al darrer detall.    
El volum executat es troba situat a la façana nord,  una façana  molt protegida de vistes, ubicada entre el garatge i el paller 
amb l’existència d’una gran alzina centenària  al mig que cobreix tot l’espai, per aquest motiu aquest volum no es visualitza 
des de quasi cap angle visual doncs queda sota el gran alzinar centenari. 
Al ser un element vertical  de base molt reduïda en la construcció es va valorar la incompatibilitat per homogeneïtzar la nova 
coberta amb la coberta principal del mas. alhora que al ser un element tant vertical s’havia de destacar com un element 
diferent.  Per a aconseguir la millor integració  es procurà la mimetització de l’edifici amb la torre de guaita del pati interior 
seguint l’estil arquitectònic del mas. Les obertures gòtiques, les gàrgoles, els espiells, els merlets catalans del perímetre 
superior.... tots els elements han estat cuidats sempre amb la intenció de seguir amb l’estil de la masia original. 
 
Aquest coberta plana de la torre elevador és més baixa que la coberta existent del mas i el perímetre amb detalls fortificats 
també es troba a un nivell més baix que els murets del pati central, la pretensió del disseny sempre ha estat que destaqués el 
pati central i la torre principal del mas. 
En aquest volum del elevador s’hi va col·locar una petita escala d’accés a la torreta per a manteniment de les cobertes de 
l’edifici. Aquest petit espai ocupat tipus badalot es destacà seguint l’estil d’acabat de les torretes de defensa medievals. 
 
 
 
 

 
Foto aèria actual del mas on es pot veure la protecció visual de la  torreta elevador   
vertical per l’existència d’una gran alzina centenària. 
 

 

 

 

 

 

Torre elevador 



 
 

 

4.2  VOLUMS A LEGALITZAR 
Veure el plànol núm. 4  de la documentació gràfica 
 
AMPLIACIÓ 1:   PORXO HABITATGE 
Porxo adossat façana oest        
Sup.  ocupada: 43,10m2     Sup. construïda  (porxos 50%): 21,55m2 
Ús: porxo habitatge 
 
Volum de planta baixa adossat a la part sud-oest del mas, format per un volum semiobert tipus porxo amb arcs de mig punt i  
coberta plana transitable amb escala exterior d’accés al jardí. Fou concebut com a porxo obert però amb el temps es tancà les 
arcades amb superfície vidriada desmuntable. 
La distribució interior és una gran sala porxada. 
L’estructura constructiva està formada per fonaments correguts, paviment tipus solera formigó armada, parets de càrrega amb 
pedra de  gruix 45cms, forjat  de bigues de fusta entrebigat amb rajola ceràmica i rastrells de fusta.   Zones de pas amb arcs 
de mig punt rebaixat i dintells de pedra. L’acabat de la coberta plana és amb rajola gres rústica. 
 

 
Estat original 

 
Estat final  

     
   S’han mantingut els contraforts originals del mas, la intervenció ha respectats tots els elements preexistents 

 

  
 
     
AMPLIACIÓ 2:   
Edifici adossat façana nord      
Sup.  ocupada: 12,70m2     Sup. construïda :  30,90m2 
Ús: accés habitatge 
 
Edifici de planta baixa +1  adossat a la façana nord del mas, format per un volum vertical tipus torreta amb un acabat superior 
de coberta plana i coronament amb merlets catalans.  Volum amb accés directe des del garatge ( rampa adaptada) fins a 
l’interior de l’habitatge.  
La distribució interior és un petit distribuïdor d’accés a l’habitatge per planta amb una caixa vertical per a l’elevador adaptat. 
En la segona planta s’hi destaca un petit badalot d’accés a coberta amb un petit tram d’escales. Aquest element es va integrar 
seguint l’estètica de les torretes de defensa medievals, 
 
L’estructura constructiva està formada per fonaments correguts, paviment tipus solera formigó armada, parets de càrrega amb 
pedra de  gruix 45cms, forjat  de bigues de fusta entrebigat amb rajola ceràmica i rastrells de fusta.  Zones de pas amb 
dintells de pedra.  A les façanes s’hi destaquen detalls arquitectònics com espiells, gàrgoles de pedra picada, obertures amb 
estil gòtic... 
 

    
Merlets catalans seguint l’estil original del pati gòtic                    Detalls: espiells, gàrgoles, finestres gòtiques... 
 



 
 

 

 

 
Estat original 
 

 
Estat final  
                                                     

       
A l’interior s’han mantingut els elements arquitectònics antics, portal entrada  

 
ENDERROC PORXO JARDÍ 
Porxos oberts d’una sola planta seguint la línia de les edificacions auxiliars.  Una part de les  bigues de fusta  d’aquest porxo 
es trobaven  en  molt mal estat degut a l’ humitat exterior i finalment una ventada forta el 2015  en va fer caure una part 
d’aquests.  
 
Superfície enderrocada : 90,30 m2   Superfície construïda enderrocada (50%):  45,15 m2    
Ús: porxo jardí 
L’estructura que ha quedat es troba en bon estat. 
Estructura  lleugera de pilars de fusta i coberta inclinada a una vessant aigües, formada per bigues de fusta, llates i teules 
àrab rústiques. 

 
       Estat original 

 

 
       Estat final 

 

  
 
  



 
 

 

Superfícies estat actual  amb legalitzacions 
 Estat original A legalitzar enderrocs 
1.Edifici principal: habitatge 943,20m2      30,90m2  
2.Edifici annex: garatge 73,87m2   
3.Edifici annex: sala taller, traster 132,40m2   

4.Porxos (còmput 50%) 95,85m2    21,55 m2     - 45,15m2 
5.Edifici annex: sala instal piscina 76,87m2   

Volum total edificat 1322,19m2  +52,45 m2      -45,15m2 

 
                                 Superfície ampliada a legalitzar (52,45m2 )  .......... 5,56% del total edificabilitat del mas 
 
 
 
En aquest quadre es  pot veure que tot i l’aplicació del 20% d’ampliació que permet la normativa de masies en SNU sobre 
l’edificació principal ( 943,20m2), també  hi ha un fet remarcable i és  l’enderroc de superfície existent que pot tenir-se en 
compte com a superfície compensable.  
 
 

 
IMATGE ACTUAL INTEGRACIÓ EDIFICIS 
 
 
 
4.3  DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LES OBRES  
Els acabats  i estructura constructiva són per a uns espais no habitables. El porxo té un ús vinculat a l’exterior i l’annex per a 
l’elevador vertical està adossat  però els espais són d’accés a l’habitatge. S’han mantingut les portes i obertures de tancament 
amb l’habitatge interior. 
 
4.3.1  Sistema estructural 
L’estructura constructiva del mas Joanmiquel té una estructura murària de pedra. Murs de càrrega de  60 -70cms que en la 
zona de la torre es troba estabilitzat amb 2 contraforts.  Forjats de bigues de roure amb entrebigat de rajola ceràmica i 
rastrells de fusta. En la planta baixa s’hi destaquen  alguns espais amb volta catalana.  
No s’intervé en l’estructura existent del mas,   

Per a l’execució de les ampliacions s’ha executat una estructura  amb fonaments correguts de formigó, banquetes de formigó 
per assentament dels murs portants. Parets de càrrega amb  murs pedra de  gruix 45cms, forjat  de bigues de roure  
entrebigat amb rajola ceràmica i rastrells de fusta. En la zona porxada s’hi troben  arcs de pedra picada que adquireixen la 
funció de descàrrega dels murs. 
 
4.3.2  Sistema envolvent i acabats exteriors. 
 
Façanes:  murs de pedra de Banyoles de 45cms de gruix  ( les ampliacions són espais annexes no habitables)  
Fusteria exterior: Fusteries de fusta natural tenyit amb envidrat amb doble vidre amb càmera. 
Coberta:  Coberta plana formada per aïllament tèrmic amb plaques XPS de 6cms, capa de pendents ,impermeabilització amb 
doble làmina de butil, capa de protecció superior amb pendents i acabat superior amb rajola de gres acabat rústic. 
Paviment en contacte amb el terreny: Solera amb paviment de formigó  armat de 15-20cms de gruix sobre base de graves 
d’assentament amb làmina de polietilè de separació i com a barrera de vapor. 
Paviments exteriors:  S’ha intervingut puntualment en la zona d’accés al elevador vertical des del garatge amb la 
pavimentació en rampa amb lloses de pedra natural  del país. 
 
4.3.3  Sistema envolvent i acabats interiors 
 
Paviments:  Rajola de gres acabat rústic de format  30x30cms 
Fusteries interiors: Fusteries de fusta natural tenyida. 
Parets interiors:  Rejuntat de parets de pedra vista,  esquerdejats de morter acabat amb pintura plàstica. 
 
4.3.4  Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Instal. Aigües: no s’intervé  
Instal. Evacuació d’aigües: l’evacuació de les aigües plujanes de les cobertes planes,  es produeix per pendents d’aquesta  i 
caiguda al sòl permeable del jardí.  Aquest tipus de masos no disposen de recollida d’aigües pluvials i l’aigua de pluja retorna  
al terreny seguint el cicle natural de l’aigua.  
En la petita coberta del volum de l’elevador  s’han col·locat unes gàrgoles de pedra per evacuar  aquesta superfície d’aigua de 
la coberta. 
Instal. Elèctriques: Tota la instal·lació elèctrica s’ha executat complint el que disposa l’actual Reglament electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les seves instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT, segons el Reial Decret 84/2002 del 2 agost de 
2002. Les noves instal.lacions de les ampliacions executades estan connectades a la instal·lació interior de l’habitatge.   
Es col·locarà un punt de llum dins de la pròpia plataforma elevadora que es trobarà integrat dins la cabina de la plataforma, tot 
connectat a la xarxa elèctrica de l’edifici. 
S’ha dotat d’alimentació elèctrica amb nova línia des de quadre principal del nou elevador, ubicats aquest quadre a l’armari 
proper a la caixa elevador. La plataforma elevadora es connecta a la instal·lació elèctrica existent de l’habitatge, no ha estat  
necessari fer una ampliació de l’escomesa existent per tal de suportar les noves càrregues de potència. La caixa general de 
distribució es troba a la planta baixa de l’edifici al costat de l’elevador. 
 
Telecomunicacions: Donat que l’habitatge disposa de  línia telefònica, i tenint en compte que és necessària una línia 
d’intercomunicador cap a una centraleta en una plataforma d’aquestes característiques, s’ha col·locat un intercomunicador 
sense fils fins la centraleta de l’habitatge. 
 
Aparell elevador: Elevador hidràulic de velocitat màx 0,15m/s  amb plataforma de cabina de 115x150cm amb un recorregut 
vertical de 2,90m que salva 1 planta. Instal·lació elèctrica monofàsica 230v  amb 2,2kw de potència. 
S’ha format un petit armari exterior de sala màquines adossat a l’edifici on s’hi troba  el grup hidràulic de maniobra elèctrica 
amb mesures interiors de 80x120x56cm , també s’hi troba el subquadre elèctric  amb interruptor magnetotèrmic de 20A que es 
munta per al nou elevador. 
 
 



 
 

 

5- PRESSUPOST DE LES OBRES  
 
Degut a les actuacions executades entre 6 i 10anys s’ha previst valorar el pressupost segons barems del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya en data d’aquest any. 
Seguidament es detallen els preus resultants del Pressupost de Referència ( COAC). 
 
PR - Pressupost de referència 
Les  fórmules per calcular el pressupost de referencia, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 
 
Mr: Mòdul de referència  
Mb: Mòdul bàsic,  el COAC ha fixat en 511,00 EUR/m2 any 2021 
Cg: Coeficient corrector en funció de l’àrea geogràfica  =>  àrea geogràfica de Girona  Cg= 0,95 
Ct: Coeficient corrector en funció del tipus de treball =>  ampliació edif. aillat   Ct= 1,20 
Cq: Coeficient corrector en funció de la qualitat materials  => nivell qualitat superior  Cq= 1,20 
Cu: Coeficient corrector en funció de l’ús =>   habitatge unifamiliar  Cu=1,60 
S : superfície d’actuació 
 
Mr = Mb x Cgx Ct x Cqx Cu 
 
Mr = 511 x 0,95x1,20x 1,20x1,6= 1.118,47 €/m2   
 
Ampliació porxo habitatge :  43,11m2 x 1.118,47m2 = 48.217,24 € 
Ampliació elevador vertical : 30,90m2 x 1.118,47m2 = 34.560,72 € 
 
       Pressupost de referència =   82.777,96 € 
 
PEM - Pressupost d’Execució Material 
 
Segons les fórmules del càlcul de pressupost del Colꞏlegi d’arquitectes, el Pressupost d’Execució Material es calcula en 
base al PR, essent el PEM una reducció del 20% del PR. 
PEM = PR X 0,80 
 
El pressupost d’Execució Material  de les obres a legalitzar  és   de         PEM= 66.222,37 €  
 
 

 
El pressupost d’execució material de les obres és de Seixanta-sis mil dos-cents vint-i-dos euros amb trenta-
set cèntims d’euro ( 66.22,37€).  

 
 
 
 

Cornellà del Terri, a 5 juny  2021 
 

Marta Casellas  Figa 
Arquitecta 
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1- INTRODUCCIÓ 
 
El present document correspon a l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística ( en endavant EIIP), del PROJECTE 
D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO  URBANITZABLE  A LA FINCA  DE CAN JOANMIQUEL, al  veïnat de Viella de 
Vilafreser  terme municipal de Vilademuls,  comarca del Pla de l’Estany. 
Els estudis de paisatge en els procediments d’aprovació d’actuacions en el sòl no urbanitzable funcionen com a instruments 
de treball, de proposta i d’avaluació, amb la vocació de promoure el manteniment i la posada en valor de la qualitat i caràcter 
del paisatge i , d’aquesta manera, fer compatibles les noves activitats i /o cobertes i usos del sòl amb la preservació de les 
característiques del paisatge on s’intervé. 
El projecte que ocupa  aquest estudi d’impacte paisatgístic dirigeix la seva proposta d’intervenció cap a aquesta direcció de 
contextualitzar les obres executades al mas Can Joanmiquel i el seu nou aspecte, la integració amb l’entorn i 
particularitats del territori on s’emplaça d’acord amb els valors especialment arquitectònics, naturals i culturals del 
paisatge. 

 

1.1 Objectiu: 
 

L'objectiu del present EIIP és identificar els impactes potencials sobre el paisatge que comporten les ampliacions 
executades a  l’edificació principal mas Can Joanmiquel objecte de legalització .  
 
El document haurà de servir de referència a l’administració per tal de determinar la compatibilitat de les actuacions a 
legalitzar amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva idoneïtat i la seva suficiència, des del punt 
de vista d’integració paisatgística. En aquest cas, l’òrgan competent és la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que han d’emetre l’informe preceptiu d’aquest EIIP, amb la finalitat de verificar la 
idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures proposats o adoptats. 
 
Es  dona una visió global de les actuacions executades i del seu impacte al medi i així donar compliment segons el què 
estableix l'art. 48 del  Text Refós de la Llei d’urbanisme DL  1/2010. 
 
La documentació exigida pel procediment establert en aquest article és la següent: 
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el planejament urbanístic i 
sectorial. 
b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 
c) Un estudi arqueològic i  un informe del Departament de Cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès 
declarat. 
d) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és comprès en un pla sectorial agrari. 
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles 
declarades de conformitat amb la legislació vigent. 
f)  Un informe del Servei Geològic de Catalunya , si l'actuació afecta jaciments paleontològics  o punts geològics d'interès. 
g)  Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 
 
 
 
 

1.2 Situació i accés 
 
La finca on s’emplaça l’edificació es troba situada a Can Joanmiquel , al veïnat de Viella de Vilafreser  dins el terme 
municipal de Vilademuls, comarca del Pla de l’Estany. 

Coordenades UTM:    31   N   489090.32   4659827.49 
 
La propietat consta d'una  finca rústica, de forma irregular, amb una superfície total de  76.270m2.   
Dins la finca s’hi troba un conjunt d’edificacions situades a l’extrem nord-est,  composades per un edifici principal el mas 
Can Joanmiquel amb referències del l segle XV, un paller i diverses construccions auxiliars, organitzat tot el conjunt al 
voltant d’un jardí central. 
La superfície total construïda tot el conjunt edificatòri és de 1.322m2 . 
A la finca s`hi accedeix des del nucli de Olives, a través  d’un camí públic d’accés al veïnat de  Viella.  
L’emplaçament de les edificacions  es troba  en un entorn  paisatgístic delimitat per  un perímetre al voltant del mas amb 
molt arbrat, jardí privat  delimitat per una tanca. La resta de la finca és agroforestal composada per conreus, hort i massa 
forestal.    
 
1.3 Àmbit d’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. 
L’anàlisi de la integració paisatgística s’acota a l’impacte de les ampliacions executades al mas, no es veuen afectades les 
edificacions annexes que  l'envolten. 
 
 

Superf construïda edificació principal preexistent           943,20m2    
Superf ampliada ( a legalitzar)               52,45m2 

 

 
 



 

 

 

1.4 Promotor: 
 

El promotor del present Estudi d’impacte Integració Paisatgística és: 
NOM:     
 
 
 
1.5 Autor de l'Estudi  EIIP 
MARTA CASELLAS FIGA      Arquitecta    nº COAC  28174-3   
 
 
1.6 Marc Legal 
 
Per a la redacció del present estudi es tindran en compte les següents normes i disposicions legals: 
GENERALS : 
- 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 de Catalunya. 
- Decret 305/2006 de 18 de juliol , pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
-Llei 3/2012 del 22 de febrer  de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 
3 agost. 
-Directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. 
 
 
DISPOSICIONS URBANÍSTIQUES DE L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
 
- Text Refós del  Pla d’Ordenació Municipal Urbanístic POUM de Vilademuls  aprovat 28 febrer 2017 .  

 Títol VI REGULACIÓ  DEL SOL NO URBANITZABLE: 
-Capítol 2 ZONES EN EL SÒL NO URBANITZABLES.  Secció 1a Regulació de SÒL RÚSTIC COMÚ (20a) definida en 
els articles 294 a 297  
- Capítol 5  CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE   art. 330 a 334  
 

 
1.7  Estructuració i objectius de l’estudi 
 
Els  estudis  d’impacte  i  integració  paisatgística  són  documents  tècnics  previstos  per  la  legislació  sobre  paisatge  i  la  
legislació  urbanística  i  territorial de  Catalunya.  L’article  19  del  Decret  343/2006,  de  19  de  setembre,  que  
desenvolupa   la  Llei  8/2005,  de  8  de  juny,  de  protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge  de  Catalunya i que regula 
els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística estableix  que la  finalitat dels  EIIP és  “considerar les 
conseqüències que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions projectes  d’obres o activitats i exposar els criteris adoptats 
per a la seva integració” 
 
 
L'Estudi d'Impacte i Integració paisatgística s'estructura en diversos apartats , d'acord amb el Decret 343/2006, de 19 de 
setembre que desenvolupa la  Llei 8/2005, de 8 de juny de protecció , gestió i ordenació del paisatge a Catalunya que regula 
els continguts dels estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. 

Per a la realització del present estudi s'ha establert una metodologia d'acord amb el que estableix el Decret 343/2006 de 19 
de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005 de 8 de juny , anteriorment esmentada. 
L'estudi  s'ha realitzat seguint les següents pautes: 
1. Cartografia de l'àmbit d'estudi: Selecció d'una zona d'extensió en relació a les dimensió i potencial de visibilitat del 
projecte, prou àmplia per tal de poder establir les consideracions necessàries davant les possibles incidències 
paisatgístiques derivades de l'actuació projectada. 
2. Caracterització i diagnosi del paisatge : Anàlisi de les particularitats paisatgístiques de l'espai on es preveu instal·lar el 
projecte i del seu entorn. 
3. Definició del projecte: Descripció, a grans trets , tant de l'emplaçament, com del tipus d'actuacions a legalitzar. 
4. Redacció de la present memòria on es recull i es tracta la informació obtinguda , distingint els següents apartats. 
 
-Introducció 
-Planejament vigent i instruments del paisatge 
-Descripció del paisatge  
-Descripció de la proposta d’actuació 
-Factors de visibilitat 
-Impactes paisatgístics 
-Criteris i mesures d'integració 
-Plànols ( veure documentació gràfica PAE) 
 
 

2- PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DEL PAISATGE 
 
2.1. Planejament Territorial 
Pla territorial de les comarques Gironines, aprovat pel Govern de Catalunya el 14/9/10 
D’acord amb les determinacions del Pla Territorial Parcial de les comarques Gironines ( PTP_CG), la finca  Can Joanmiquel  
es troba situada en sòl que el referit Pla Territorial classifica , Sòl de Protecció Territorial , d’interès Agrari i/o 
paisatgístic definit per art. 2.8 i regulat per l’art.2.9 de la seva normativa. 
 

  
Plànol d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures- Pla de l’Estany del Pla  
Territorial de les Comarques Gironines 



 
 

 

Amb caràcter general, les edificacions i instal·lacions que el PTP-CG admet dins l’àmbit del Sistema d’Espais oberts, venen 
regulades pels articles  de les seves Normes d’Ordenació Territorial: 
 
Article 2.8.- Sòl de protecció territorial: definició  
1. Comprèn aquell sòl que el PTP-CG no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, 
però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, 
atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament 
urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o 
d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència.  
 
2. El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en conseqüència ha de ser 
preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès territorial : 
 a) Interès agrari i/o paisatgístic: Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són 
terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc 
contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats estructuradors de 
l’ordenació del territori.  
b) Sòl de potencial interès estratègic(....) 
 c) Sòl de preservació de corredors d’infraestructures(.....) 
 
Article 2.9 - Sòl de protecció territorial: regulació 
1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de 
ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en 
aquest article i si, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de 
garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden 
resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 
 
 2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com 
a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla. Així mateix, s’ha de tenir en compte les recomanacions 
que s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article.  
 
3. L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la legislació urbanística i l’execució 
d’infraestructures que s’empara en la legislació sectorial han de tenir en compte les següents recomanacions referides als 
tipus d’intervenció que estableix l’article 2.5 : 
 
 a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic 

A. Autorització admissible d’acord amb la parcel·lació i la morfologia de l’espai.  
B. Autorització especialment condicionada a la seva correcta integració paisatgística i inserció territorial. Factor favorable 
si forma part d’una finca molt més gran que l’espai que ocupa i contribueix de forma demostrable a la viabilitat del 
conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca.  
C1. Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el mínim impacte sobre l’estructura de les 
parcel·les agràries i sobre les infraestructures necessàries per desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial atenció a la 
integració paisatgística.  
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor favorable si es tracta d’activitats 
complementàries a les pròpies de la producció agrària per ajudar a mantenir l’activitat agrícola del conjunt de la finca i, 
en el cas de les plantes solars, si s’ubiquen sobre sòls de secà o baixa productivitat.  
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de protecció preventiva o en contigüitat amb 
els assentaments existents. Especial atenció a la integració paisatgística.  
 

 b) Sòl de potencial interès estratègic(....) 
 c) Sòl de preservació de corredors d’infraestructures(....) 
 
Article 2.5  Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts 
1. El Pla considera com a factors favorables per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais 
oberts els següents:    a) que aportin qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic; 
         b) que siguin d’interès públic.  
Als efectes d’aquest article, aportar qualitat s’entén com tenir conseqüències positives i duradores envers un territori 
endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament l’extensió específica de l’actuació.  
2. El Pla considera un argument favorable per a l’autorització d’activitats en els espais oberts la reutilització i millora 
d’edificis existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a l’autorització de noves edificacions recomana una 
especial exigència pel que fa a la seva inserció territorial i paisatgística.  
3. Amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, instal·lacions i infraestructures en els diferents tipus d’espais 
oberts, i sense perjudici de les especificacions establertes per la legislació urbanística i la normativa sectorial, el Pla 
distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i objecte:  

A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. La seva presència està associada a la gestió i 
millora del territori rural, com és el cas de les edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia 
i la silvicultura extensives, el turisme rural –en especial i preferentment l’agroturisme– i les instal·lacions i edificacions 
per a la protecció i valorització del medi natural. També es consideren incloses en aquest tipus les instal·lacions de les 
activitats agràries intensives o determinades activitats complementàries a l’agricultura que formen part de l’explotació a 
cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària 
que manté la qualitat de la finca.  
B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic. No contribueixen a la gestió, endreça i millora del 
territori no urbanitzat. Es tracta d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions 
per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial d’una finca gran i altres edificacions o 
instal·lacions d’interès privat i un ús intensiu del sòl, com són els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la 
legislació urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A.  
C. Aquelles que són d’interès públic(..).  

4. Els camps de golf i altres implantacions (...) 
 

La proposta de les actuacions executades a legalitzar que el present PAE  compleixen els objectius que el 
PTP-CG dicta en el referit article, que en tant que aporta qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic al 
tenir clares conseqüències  positives i duradores envers un territori endreçat . 
Per altra banda el mateix article de les  Normes del PTG-CG considera un argument favorable per a 
l’autorització la reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades, en tant que 
aporta qualitat al medi rural, com és el cas de les edificacions històriques com els masos a la protecció i 
valorització del medi rural. 
Les obres d’ampliació a legalitzar  són uns petits volums totalment integrats a l’edificació existent, la 
reutilització i millora d’edificis existents de qualitat, ampliacions amb una localització adequada i 
harmònica.   
Es preserva el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmics del territori. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. Directrius de paisatge 
 
Al final del cos normatiu del PTPCG hi figuren les directrius de paisatge que es desprenen dels objectius de qualitat  
paisatgística que  proposa el  Catàleg  de  Paisatge  de  les  Comarques  gironines,  un  document  de diagnosi  de  l'estat  
del  paisatge i de proposta de d’estratègies i actuacions pel planejament territorial i urbanístic municipal.  D’acord  amb  
el preàmbul  de les directrius  del paisatge  “ d’aquestes  propostes  se’n deriven  conseqüències  força  immediates  pel  
que  fa  al  paisatge;  aquest,  en  tant  que  correspon  a  un  medi antropitzat, és, en bona part, resultat del model 
territorial, i la seva evolució serà bàsicament conseqüència de l’evolució d’aquest model” 
Els treballs del Catàleg , situen l’àmbit del present projecte d’Actuació a la unitat paisatgística anomenada TERRAPRIMS. 
Aquesta unitat de paisatge es caracteritza per un territori molt extens que manté un marcat caràcter rural malgrat la 
proximitat amb les àrees de Girona-Banyoles . El relleu està constituït per un terreny ondulat solcat per torrents i rieres 
tributaris del Ter o del Fluvià. Així, en el paisatge hi predominen els mosaics agro-forestals de camps de cereals i 
pinedes de pi blanc amb alzines. 
Com a a rutes i punts d’observació  i gaudí del paisatge  es destaca  en la unitat  el pas  de la N-II, AP7 i el TAV que no  
afecta  a l’àmbit d’actuació del present PAE.   
El catàleg destaca alhora les carreteres locals entre turons que connecten els diversos nuclis i veïnats que el  conformen, 
són aquestes carreteres d’escàs transit i de poca amplada, les que podrien permetre visualitzar el veritable entramat dels 
paisatges aturonats que defineixen el Terraprims.  A aquest entramat de petita xarxa viària s’hi afegeixen algunes pistes 
veïnals asfaltades que no tenen categoria de carreteres i camins no asfaltats que complementen l’entramat viari 
d’accessibilitat als nuclis i masos aïllats.  
És el cas  de l’àmbit d’actuació del projecte que es troba situat al nucli veïnal de Viella on  s’hi accedeix mitjançant un 
camí no asfaltat  i que no és de pas a cap altre sector o mas aïllat  L’ús d’aquest camí és simplement veïnal per als dos 
habitatges que hi ha al nucli. 
 
El catàleg marca l’àrea del Veïnat de Viella, i per tant l’àmbit d’actuació amb un grau d’exposició baix en relació als 
principals punts d’observació ( miradors, carretes, nuclis habitats..) 
 

 
Catàleg del paisatge comarques gironines  CPCG. Plànol 03.01 grau d’exposició visual 

 

Els objectius del Catàleg del paisatge de les comarques gironines per a la unitat de Terraprims, així com els criteris i 
accions, que podrien tenir una incidència per part del projecte són els que es refereixen a preservar/potenciar/ procurar. 
-Un paisatge agrícola i agroforestal preservat i ben gestionat, que mantinguin els valors dels camps, la seva parcel·lació, i les 
construccions agrícoles tradicionals. 
-Una ordenació dels assentaments que no comprometin els valors del paisatge ni els valors dels espais circumdants, on es 
respectin els espais agraris. 
-Actuacions integrades al paisatge, de manera que es minimitzi l’impacte visual. 

 
 
Les actuacions a legalitzar en aquesta intervenció  són actuacions adossades  al mas originari.  
Un espai porxat de baixa alçada (pl. baixa) i  un petit annex -ascensor adossat a l’edificació  de la mateixa 
alçada que l’edificació existent. Aquest segon volum es troba situat en un espai molt tancat i protegit de 
vistes per arbres i edificacions amb un impacte visual quasi nul. 
S’ha procurat que les noves edificacions estiguin ben inserides al lloc, els materials que el conformen són 
respectuosos amb els elements del medi natural i coherents amb els valors paisatgístics del seu entorn. 
No existeixen perspectives al mas des del camí d’accés al veïnat definit per l’itinerari paisatgístic, i per tant 
no es limita el camp visual des de cap punt que desfiguri la panoràmica.   
Des del camí d’accés al veïnat i altres xarxes de camins la visual és amplia i oberta. 
El desenvolupament urbà que impliquen les ampliacions respecten els perfils preexistents de l’edificació, 
la seva morfologia i integració amb l’entorn. 

 
 

 

2.3   Planejament Municipal 
 
- Text Refós del  Pla d’Ordenació Municipal Urbanístic POUM de Vilademuls  aprovat 28 febrer 2017 .  

 Títol VI REGULACIÓ  DEL SOL NO URBANITZABLE: 
-Capítol 2 ZONES EN EL SÒL NO URBANITZABLES.  Secció 1a Regulació de SÒL RÚSTIC COMÚ (20a) definida en 
els articles 294 a 297  
- Capítol 5  CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE   art. 330 a 334  

 
Es promou aquest PAE per a legalitzar actuacions sobre un masia que cal preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques i paisatgístiques. Les actuacions executades sobre el mas sempre s’han 
orientat a preservar el caràcter històric d’aquest edifici d’especial arquitectura interior i exterior  i  per tant 
no modificant l’estructura original ni distribució interior tan ben conservada i recuperada tot per a encabir 
un element vertical com un elevador per necessitats d’accessibilitat dels habitants del mas. L’actuació 
d’ampliació executada es troba integrada i ha mantingut tots els elements arquitectònics preexistents. 
 
El total d'aquestes ampliacions arriben a una superfície construïda de 52,45m2, el qual significa un 5,60% 
de la superfície anterior a l'ampliació del mas. 
En aquest cas, i com que l'ampliació es realitza per al desenvolupament d'un ús admès com és el 
d’habitatge familiar i alhora s’executen per necessitats derivades de l’ ús existent, les actuacions estarien 
complint la normativa. 

 

 

 

 



 
 

 

3- DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 
 

El paisatge, que produeix una percepció estètica, subjectiva i de difícil avaluació,  és el resultat de les interaccions entre el 
medi físic ( roques, relleu, aigua, aire) el medi biològic ( vegetació i fauna) i el medi antròpic ( nuclis de població, habitatges 
disseminats elements d'interès històrico-cultural).  
 
Per a valorar la possible incidència de les actuacions executades sobre un mas preexistent i exposades en el projecte 
d’actuació específica, es procedeix primer, a la caracterització inicial del paisatge actual a partir dels principals elements 
que el constitueixen ( relleu, vegetació, artificialització,  color diversitat i patrimoni) i després, a partir de l'estat d'aquests 
elements, a la valoració de les condicions de visibilitat, la qualitat i la fragilitat del paisatge.  

 

 

3.1. Descripció del territori 
 

El municipi de Vilademuls té una superfície considerable , de 61,72 km2 d'extensió, situat a l'extrem nord-oriental de al 
comarca del Pla de l'Estany. El municipi compren un conjunt de 12 pobles molt dispersos, tots ells de menys de 100 
habitants,  amb 815 residents al municipi la densitat del municipi és de 13,20 hab/ km2.  
La localització geogràfica i natural de Vilademuls ha afavorit  el poblament del territori des de l’antiguitat en forma de 
societats agro-forestals, que articulen el seu poblament en forma de petits pobles o aglomerats rurals dels que hi ha 
referències en la majoria del segle IX,X,XI i que reflecteixen el model feudal de l’època. 
L’estructura de poblament i l’economia agrària en la que es basa roman força estable al llarg de l’historia, sense que s’hagi 
produït  un desenvolupament del sector industrial al municipi. 
La densitat de població és baixa  i ha evitat alteracions en el paisatge.  
Solament, i de forma molt recent es produeix una progressiva terciarització a l’economia d’activitats com el turisme rural, tot 
i mantenir-se l’activitat agrària com a sector bàsic, que concentra el 46% dels llocs de treball localitzats al municipi ( 
IDESCAT) 
 
Els principals conreus de la zona són de blat i l'ordi, també amb menys extensió es conrea , el blat de moro , la colza... 
Diverses masies, granges i cases aïllades es localitzen de manera dispersa enmig de la successió de boscos i camps de 
conreu, tot i que de tant en tant es pot trobar algun veïnat o petit nucli de població aïllat. Una malla de camins asfaltats i 
carreteres de segon i tercer ordre s'encarrega de vertebrar el territori, exercint alhora el rol d'itineraris d'observació del 
paisatge. A aquest entramat de petita xarxa viària s’hi afegeixen algunes pistes veïnals no asfaltades que no tenen categoria 
de carreteres que complementen l’entramat viari d’accessibilitat als nuclis i masos aïllats.  
 
 

 
 

El territori agroforestal es caracteritza per d'un mosaic agrari harmònic, envoltat de massa forestal que el rodeja. Una zona 
de relleus suaus, de turons sinuosos i arrodonits .  
 

 
 
 
El mas Can Joanmiquel es  una finca situada en sòl no urbanitzable  de 7,22 hectàrees  finca cadastral  classificada com a 
SÒL RÚSTIC ÚS AGRÍCOLA. 
 
La finca es troba situada a cota +110 m, amb accés mitjançant un camí veinal no asfaltat  i que no és de pas a cap altre 
sector o mas aïllat  L’ús d’aquest camí és simplement per als habitatges i explotacions ramaderes que hi ha al nucli La 
Viella. 
La topografia de l’àmbit és amb pendents suaus però constants de NE a SO. En  aquest paratge hi discorren  petits rierols i 
escorrenties (riera de Farga) que desemboquen al riu Ter.  
 

Vista aèria del paratge visual des de la finca  mas Joanmiquel Al fons es visualitza el pas del TAV 

 

 

finca 

TAV 



 
 

 

           
                                      Imatge aèria del conjunt arquitectònic del mas i al fons habitatge del nucli La Viella.  
 
3.2.   Components del paisatge 
Per analitzar l'impacte paisatgístic potencial del projecte és necessari, en primer lloc fer una descripció dels aspectes del 
territori on s'emmarca el projecte diferenciables a simple vista i que configuren el paisatge. 
S’ha consultat el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines on l’emplaçament de la finca es troba situat dins al Unitat 
del paisatge 21: TERRAPRIMS.  
 
 En aquest sentit , els principals trets distintius són: 
 
-Territori molt extens que manté un marcat caràcter rural malgrat la proximitat a les àrees de Girona-Banyoles i de la Costa 
Brava de l’Empordà. 
- Relleu constituït per un terreny ondulat solcat per torrents i rieres tributaris del Ter o del Fluvià.  
- Paisatge amb un predomini molt gran dels mosaics agroforestals de camps de cereals i pinedes de pi blanc amb alzines. 
- El Ter ha modelat una ampla plana fluvial entre Medinyà i Jafre dominada pels conreus de regadiu i les plantacions de 
pollancres i plàtans.  
- 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. 
 
Els principals valors del paisatge són: 
-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 amb un conjunt de formes, textures i colors que canvien al llarg de les estacions.  
- L’estructura de molt 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 . 
 
 
El relleu del paisatge 
La caracterització del relleu és de gran importància pel posterior traçat de visuals, per a la definició del límit de visualització i 
pel concepte del factor modificant de les Condicions de Visibilitat.  

Sens dubte , el tret físic més particular del paisatge del territori de Vilademuls és la presencia d'un mosaic agrari harmònic, 
envoltat de massa forestal que el rodeja. Una zona de relleus suaus, de turons sinuosos i arrodonits .  
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. És per això que, dins la suavitat dels relleus, aquests són 
lleugerament més elevats al sector comprès al Pla de l’Estany, que no pas al de l’Empordà. 
Concretament  al pla del Veinat de Viella, on es situa el mas Joanmiquel el relleu segueix una pendent suau però constant 
de Nord-est a Sud-oest on les aigües dels terrenys discorren fins a trobar la riera de la Farga. 
 
La vegetació en el paisatge 
La vegetació  té un paper  important en la major part del paisatge, ja sigui com a element visual o com a factor de mobilitat 
de la seva aparença (dinàmica biològica , dinàmica de les activitats econòmiques). 
                 
A termes generals el municipi de Vilademuls es caracteritza per un relleu pla, vestit per ondulacions boscoses que li donen 
una bellesa singular. El seu paisatge, com a bona part de tota la comarca, és una paisatge de transició entre la plana 
empordanesa  i els aspres de la Garrotxa, i està constituït per mosaic de conreus, camps de pastura , boscos i una presència 
humana amb un equilibri i un valor paisatgístic molt remarcable.  
Tot i aquest paisatge fragmentat, les masses boscoses, formades bàsicament per pins, alzines i matolls, són prou extenses 
per mantenir la seva pròpia dinàmica natural. El conjunt d'aquests elements del paisatge presenten un bon estat de 
conservació del medi natural. 
 
 
La proporció de vegetació en aquesta comarca correspon al següent quadre: 
 

Municipi  Bosc  Matolls Prats Improductiu Conreus  Total ha. 

Vilademuls  47,28 4,31 0,73 1,86 45,83 6.208 

 
 
 
La vegetació de la finca on s'ubica mas Can Joanmiquel   consisteix , bàsicament en vegetació herbàcia , gran part  conreus i 
masses boscoses puntuals.  
Segons el plànol d’hàbitats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’entorn del 
projecte l’hàbitat predominant  és el ( 82.c)  CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS DE SECÀ.   
La descripció que se’n fa és la següent: 
Extensions, sovint notables, de conreus herbacis, principalment de cereals i més rarament de farratges. Solen presentar 
poblacions de males herbes, de desenvolupament principalment primaveral que aprofiten els espais que deixa la planta 
cultivada; la composició de la flora arvense és diversa i depèn més del tipus de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats 
que no pas del clima general. 
 
Entorn a aquests camps de conreu, trobem zones boscoses que es classifiquen com a ( 45g) BOSCOS MIXTOS D’ALZINA 
(quercus illex) i PINS ( pinus spp.), es tracta de boscos amb barreja d’alzines i pins; aquests constitueixen generalment un 
estrat arbori superior. Hi poden conviure pins de diverses menes, però aquest és el més usual. Els més comuns són els 
alzinars de pi blanc. Al sotabosc hi predominen els arbustos escleroficules. 
 
 



 
 

 

 
Plànol informe sostenibilitat ambiental PTCG .     ISA H7 Pla de l’Estany 
 

 
Mapa 21.1 PTCG  Valors estètics     Terraprims 
 
Les característiques que interessen més en el EIIP és que són boscos densos, amb una alta funcionalitat d’apantallament 
sobretot donada per l’espessor característic d’aquests arbres. 
En la zona del Veïnat de Viella es distingeixen diferents components del paisatge rural, amb elements propis del medi 
natural i també del patrimoni històric i cultural associat als habitatges del veïnat i a les activitats en el territori ( coberts 
agrícoles, ramaders) 
Els entorns de la finca al ser una finca destinada a ús d'habitatge no s'han conreat en els darrers 25anys. Es tracta d'una 
finca amb prat autòcton i petites masses d'arbrat concentrades en les proximitats de les edificacions.  
 

 
Foto aèria :  estructura principal agrícola-forestal . fileres arbrades protegint edificacions camins interiors veïnat de Viella 
 

Imatges visuals  

 
Massa forestal que envolta les edificacions 

Veïnat de Viella 

concentració de massa arbrada al voltant del mas , protecció visuals 



 
 

 

  

Alzines centenàries                                                  Edificacions auxiliars envoltades d’arbrat i vegetació 
 

 
 

 

 

 
La vegetació i arbrat format part del conjunt homogeneïtzant  volumetria i vegetació.  

 
Alzina entre mig dels edificis  mas principal-paller i garatge, 
Es la zona on s’executa l’ampliació del elevador vertical, aquesta gran alzina crea una elevada protecció de les visuals de 
l’ampliació. 
 

 
Climatologia 
Segons l’Atles Climàtic de Catalunya , el clima de la zona és humit ( II a III)  amb precipitacions anuals d’entre els 950 i 
1150mm i màximes anuals fins a 2046mm, amb precipitacions més abundants a l’estiu , la primavera i la tardor. Excepte a 
l’hivern que acostuma a ser sec, entre 100 i 150 mm. 
El terme municipal  té un clima mediterrani de muntanya mitjana, amb tendència continental. La temperatura mitjana anual 
està al voltant dels 14 i 15ºC , si bé al gener-febrer pot ser de 37C i al juliol 22-23ºC. 
Amplitud tèrmica de 16-17 graus 
La precipitació mitjana anual és de 700-750mm 
 
 



 
 

 

Hidrologia 
 
El Ter i el Fluvià, són els grans cursos fluvials que travessen els Terraprims. 
Tota àrea on es situa la finca pertany la conca hidrogràfica del Ter. L'element més proper de la conca hidrogràfica a la finca 
és la Riera de la Farga que discorre de nord a sud  fins a desembocar al Ter, en la zona  del mas Joanmiquel aquesta riera  
es situa al  límit oest de la finca.  
Just en aquest límit  de la finca a l'extrem sud-oest mitjançant marge natural de límit de finca hi discorren les escorrenties 
dels sòls de la finca que van conduïdes fins a la Riera de la Farga. En  la intervenció no s'afecta als límits ni a les seves 
escorrenties d'aigua plujana. 
Tant per la distància de la finca al curs del riu com per la tipologia de l'actuació que s'ha de dur a terme no es genera cap 
mena d'afectació. 
L'actuació no afecta cap zona humida segons la Delimitació de les zones humides del inventari de Zones Humides de 
Catalunya. 
 
Zones vulnerables o sensibles 
El reial Decret 261/1996 , de 16 de febrer, de transposició de la Directiva 91/676 CEE, estableix les mesures per prevenir i 
corregir la contaminació de les aigües continentals i litorals causa pels nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats 
autònomes la designació de zones vulnerables, enteses com aquelles superfícies territorials l'escorrentia i filtració de les 
quals afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats dels cossos hídrics anteriorment esmentats. 
 
La Generalitat de Catalunya va designar les zones vulnerables en el seu àmbit territorial mitjançant el Decret 283/1998, i 
posteriorment , mitjançant el Decret 476/2004, es van designar noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries. 
El projecte en estudi es troba al terme municipal de Vilademuls, municipi que es troba inclòs en les zones vulnerables per 
contaminació de nitrats segons cartografia de la Generalitat, concretament en 
 l'àrea 1  : pla de l'Estany ;  Vilademuls: Aqüífer dels detrítics plioquaternaris de l'esquerra del Ter. 
 

 L’actuació  que es legalitza en aquest document no té cap afectació negativa sobre la contaminació de nitrats. 

 
Aigües subterrànies 
Les aigües subterrànies constitueixen un recurs hidràulic de gran importància a tot el territori de Catalunya, tant a les 
conques com al vessant català de l'Ebre. 
-A les conques internes l'Edicte de 16 de març de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les determinacions de 
contingut del pla hidrològic de les conques internes de Catalunya, agrupa els " aqüífers classificats" i " aqüífers no 
classificats". 
El projecte objecte del present dossier no s'inclou dins de cap aqüífer classificat tal i com es constata a la imatge que es 
presenta a continuació 
 

 
 
                         
Geologia 
La direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic ha generat un inventari i una base de dades que recull aquells 
afloraments aïllats i conjunts d'afloraments en àrees de dimensions variables que reben la consideració de fonamentals i 
representatius: Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya ( IEIGC), que a més de la localització i descripció dels 
elelments ( geòtops) i de les zones ( geozones) d'interès geològic , informa sobre les accions que poden esdevenir un perill o 
una millora per a la seva conservació. 
 
Segons consulta feta a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya  al departament de Territori i Sostenibilitat, el 
projecte d’actuació específica  del mas Can Joanmiquel  situat dins el municipi de Vilademuls no es troba dins la 
delimitació  de cap dels espais cartografiats com a geozona o geòtop d'interès geològic.  
 

 
  inventari espais d'interès Geològic 



 
 

 

Fauna 
Hi ha una gran diversitat d’espècies degut als diferents ambients que es troben en aquesta unitat. Als mosaics agroforestals 
hi conviuen un gran nombre d’aus atretes pel refugi que ofereix el bosc i l’aliment dels conreus. Hi ha espècies com 
l’esparver (Accipiter nisus), el gamarús (Strix aluco), el picot verd (Picus viridis), el gaig (Garrulus glandarius), la merla 
(Turdus merula), els rossinyols (Luscinia megarhynchos), etc.  
Entre els mamífers destaquen la presència de conills (Oryctolagus cuniculus), el senglars (Sus scrofa), molt abundants a la 
zona, mosteles (Mustela nivalis) i guilles ( Vulpes vulpes), així com diverses espècies de talps, musaranyes, rates i ratolins. 
Entre els rèptils cal citar la colobra (Natrix maura), la sargantana vulgar (Podarcis hispanica) i el llangardaix comú (Lacerta 
lepida). 
 
En la zona d’actuació  al estar situada en un nucli veïnal fa que la presència de fauna es concentri en major part  en els 
boscos perimetrals i camps amb menys accés humà.  
 
Activitats econòmiques de la zona 
Entre les activitats econòmiques de la zona predomina el sector agrari, sobretot l'agricultura de secà i les activitats 
ramaderes. L'escassa rendibilitat de l'agricultura i la ramaderia , reclama darrerament la reconversió d'algunes masies  en el 
sector del turisme i així diversificar l'activitat econòmica local. Aquestes intervencions de rehabilitació  han permès el 
manteniment d’aquestes grans finques, la permanència de població més jove i de famílies i evitar l'envelliment de la 
població. 
La finca que ens ocupa està habitada i rehabilitada amb la preservcació 
 
 
Patrimoni paisatgístic 
S'han de reflectir els diferents aspectes relatius a l'especial interès de la zona i les seves rodalies, sobre les quals es pogués 
incidir afectant-los greument des del punt de vista paisatgístico-social i econòmic. Aquests llocs, per raó dels seus valors 
naturals i d'importància històrica han d'esser protegits d'activitats que puguin des valoritzar la seva riquesa. 
Espais d'Interès Natural: La zona on s'ubica Can Joanmiquel no es troba en cap  Pla d'spais d'Interès Natural  ni  delimitat 
per l’espai de Xarxa Natura 2000.  
 
Patrimoni Cultural 
 La zona a intervenir ( segons consultes al departament de Cultura), no es detecta cap incidència sobre cap jaciment 
arqueològic conegut. 
Espais d'interès geològic: L'àmbit de la present intervenció no afecta cap Espai d'Interès Geològic  
( segons l' Inventari d'Interès Geològic de Catalunya). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 
4.1. Emplaçament  i edificacions preexistents: 
 
La finca on s’emplaça l’edificació es troba situada a Can Joan Miquel , al veïnat de Viella de Vilafreser  dins el terme 
municipal de Vilademuls, comarca del Pla de l’Estany. 
Coordenades UTM:    31   N   489090.32   4659827.49 
 
El municipi de Vilademuls, un dels de major extensió de la demarcació, forma part de la comarca del Pla de l’Estany, però es 
troba situat en una posició perifèrica de la mateixa, limitant amb la comarca de l’Alt Empordà, amb alguns dels municipis de 
la qual, com ara Bàscara, manté estrets lligams de relació. Tot i formar part del Pla de l’Estany, per la seva posició manté 
també una forta vinculació amb les ciutats de Figueres i Girona, de les que es troba separat una distància aproximada 
d’entre 20 i 25 km. 
El terme municipal està format per diversos nuclis agregats, un dels quals es Vilafreser, al que es troba adscrit el Veïnat de 
Viella  on  es localitza la finca. 
 
La finca rústica  de superfície total 76.270m2. Dins la finca s’hi troba un conjunt d’edificacions situades a l’extrem nord-est,  
composades per un edifici principal el mas Can Joanmiquel amb referències del l segle XV, un paller i diverses construccions 
auxiliars, organitzat tot el conjunt al voltant d’un jardí central. 
El conjunt d’edificis que conformen les edificacions de dins la finca es troben perfectament integrades amb el paisatge, són 
de  baixa alçada i no destaquen per la seva majestuositat. 
 
 
           Edificacions preexistents dins la finca : 
 

1.Edifici principal: habitatge 943,20m2  

2.Edifici annex: garatge 73,87m2 

3.Edifici annex: sala taller, traster 132,40m2 

4.Porxos (còmput 50%) 95,85m2 

5.Edifici annex: sala instal piscina 76,87m2 

Volum total edificat 1322,19m2 

 



 
 

 

 
 
Edificis que formen el conjunt original del mas Can Joan Miquel: 
1. Edifici principal: habitatge 
2. Edifici annex : garatge 
3. Edifici annex: el Paller ( sala taller pintura) 
4. Porxos 
5.Edifici annex: Sala instal piscina+ magatzem 
6. Piscina 
 
 
El mas Can Joanmiquel mas datat amb inscripcions del s XV-XVI, és una masia molt característica amb una tipologia 
constructiva i detalls que la fan molt especial i diferent, amb un nucli  central format per un pati interior gòtic, sobresortint 
com a una petita fortalesa de l’edificació principal. Aquest mas totalment restaurat de fa molts anys on l’ultima restauració 
important data de 1976 on es va dur a terme una rehabilitació integral interior important. 
 
L’edifici no és una construcció de tipologia tradicional, sinó un mas senyorial de planta quadrangular de notables dimensions 
i amb tipologia de fortificació.  
Edifici principal de pl. baixa +1 amb coberta a dues aigües  a diverses alçades, conté un gran pati central a l’interior que 
remunta fins l’exterior amb murs tipus fortalesa. A l’angle sud-oest del volum en destaca una torre de base quadrada que 
sobresurt del volum principal de pl.baixa +2.   

En el mas Can Joanmiquel no es pot concretar si la torre principal d’aquest antigament havia estat una torre de defensa, 
però l’edifici té clares referències a construccions de defensa militar amb l’estil del pati interior  posa en alça el conjunt 
arquitectònic 
 
A l’interior del mas  la planta baixa està formada per voltes de canó i forjats amb bigues de fusta, la planta primera coberta 
amb bigues de fusta inclinades seguint el pendent de la coberta amb rajola i llates d’acabat interior.  
La planta baixa de l’habitatge, es va adequar totalment en la intervenció de l’Arquitecte Muntada dels anys 70 del segle 
passat com a sales complementàries. Aquesta planta és més fosca i humida, i per tant els dormitoris i l’habitatge principal 
es desenvolupen a la planta primera, tal com sempre havia estat.  
 Es conserven moltíssims detalls i inscripcions en dintells de pedra de l’època, també es conserven mobles i elements com 
és una premsa  de gàbia que, segons s'ha documentat, eren utilitzades com a premses tant de raïm com d'olives i amb 
inscripció de l’any1588. Tots i cadascun dels elements arquitectònics originals han estat cuidats i preservats fins al detall. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.2. intervencions  a legalitzar 
 
Es promou el projecte d’actuació específica per a legalitzar actuacions d’ampliacions executades al mas Can Joanmiquel. 
Les actuacions sobre el mas sempre s’han orientat a preservar el caràcter històric d’aquest edifici d’especial arquitectura 
interior i exterior  i  per tant no modificant l’estructura original ni distribució interior tan ben conservada i recuperada tot per 
a encabir un element vertical com un elevador per necessitats d’accessibilitat dels habitants del mas.  
 
El total d'aquestes ampliacions arriben a una superfície construïda de 52,45m2, el qual significa un 5,60% de la superfície 
anterior a l'ampliació del mas. S’han respectat i mantingut els acabats tradicionals de pedra natural per a façanes, amb 
dintells, llindes de pedra, baranes de ferro forjat, obertures de fusta natural i no  s’ha tapat ni eliminat cap element 
ornamental destacat de la masia original. 
Aquestes obres es troben integrades i s’ha respectat el volum original del mas. 
 
Ampliacions a legalitzar: 
AMPLIACIÓ PORXO HABITATGE :  
Sup.  ocupada: 43,10m2     Sup. construïda  (porxos 50%):  21,55m2 
Ús: porxo habitatge 
 
Edifici de planta baixa adossat a la part sud-oest del mas, format per un volum semiobert tipus porxo amb arcs de mig punt i  
coberta plana transitable amb escala exterior d’accés al jardí. Fou concebut com a porxo obert però actualment s’ha tancat 
l’espai del porxo amb vidres fixes, però l’ús segueix essent porxo només amb una porta de connexió amb l’interior. 
La distribució interior és una gran sala porxada. 
S’ha preservat i restaurat la  distribució original del mas, l’habitatge no disposava d’un espai d’estada orientat al jardí i 
vinculat a l’habitatge tal com moltes masies tradicionals gaudeixen.  
S’ha construït un porxo amb un volum de baixa alçada i seguint la configuració dels porxos de les masies del s. XVII-XVIII 
amb arcades de mig punt rebaixades , baranes de ferro forjat , pilastres... 
El fet de disposar d’una coberta plana dona millor funcionalitat a l’edifici amb sortida al jardí des de la sala principal i cuina 
situades a la pl. primera.  

  
 Tipologia de Masia del s. XVII 

 
Intervenció ampliació porxo habitatge 

L’estructura constructiva està formada per fonaments correguts, paviment tipus solera formigó armada, parets de càrrega 
amb pedra de  gruix 45cms, forjat  de bigues de fusta entrebigat amb rajola ceràmica i rastrells de fusta.   Zones de pas amb 
arcs de mig punt rebaixat i dintells de pedra. L’acabat de la coberta plana és amb rajola gres rústica. 
 

 
Estat original mas joanmiquel 

 
Estat final ampliació porxo 
 
 
-AMPLIACIÓ ELEVADOR VERTICAL:  
Sup.  ocupada: 12,70m2     Sup. construïda :  30,90m2 
Ús: accés habitatge 
 
Volum vertical nomes per a la instal·lació d’un elevador, tal com s’ha exposat en la memòria, per les  necessitats urgents 
d’accessibilitat a l’habitatge de la propietària del mas  amb una malaltia degenerativa.  
La inclusió del volum vertical per a un elevador dins el mas es feia del tot impossible degut a la composició arquitectònica i 
distribució interior que s’havia preservat fins al darrer detall.  
El volum executat es troba situat a la façana nord,  una façana  molt protegida de vistes, ubicada entre el garatge i el paller 
amb l’existència d’una gran alzina centenària  al mig que cobreix tot l’espai, per aquest motiu aquest volum no es visualitza 
des de quasi cap angle visual doncs queda sota el gran alzinar centenari. 
Al ser un element vertical  de base molt reduïda en la construcció es va valorar la incompatibilitat per homogeneïtzar la nova 
coberta amb la coberta principal del mas. alhora que al ser un element tant vertical s’havia de destacar com un element 
diferent.  Per a aconseguir la millor integració  es procurà la mimetització de l’edifici amb la torre de guaita del pati interior 
seguint l’estil arquitectònic del mas. Les obertures gòtiques, les gàrgoles, els espiells, els merlets catalans del perímetre 
superior.... tots els elements han estat cuidats sempre amb la intenció de seguir amb l’estil de la masia original. 
 
Aquest coberta plana de la torre elevador és més baixa que la coberta existent del mas i el perímetre amb detalls fortificats 
també es troba a un nivell més baix que els murets del pati central, la pretensió del disseny sempre ha estat que destaqués 
el pati central i la torre principal del mas. 



 
 

 

En aquest volum del elevador s’hi va col·locar una petita escala d’accés a la torreta per a manteniment de les cobertes de 
l’edifici. Aquest petit espai ocupat tipus badalot es destacà seguint l’estil d’acabat de les torretes de defensa medievals. 
 
 
 

 
Foto aèria actual del mas on es pot veure la protecció visual de la  torreta elevador   
vertical per l’existència d’una gran alzina centenària. 
 

 
Estat original façana nord mas joanmiquel 

 
Estat final  volum adossat elevador vertical 

5- FACTORS DE VISIBILITAT 
Els factors de visibilitat més importants venen determinats per la conca visual de l’entesa com l’àmbit del territori que és 
visible des de l’observatori i la permeabilitat visual de la zona de projecte cap a l’entorn i a la inversa així com els 
espectadors, ja siguin permanents o ocasionals , que des dels diferents observatoris té tota la zona del projecte dins el seu 
camp visual. 
Així doncs, cal considerar els diferents observatoris o punts d’observació, com ara les zones habitades, les edificacions 
aïllades o els miradors naturals, i els recorreguts visuals des de les carreteres o camins des d’on es pot observar la finca. 
 
L’anàlisi de visibilitat de l’emplaçament en aquesta actuació és poc representatiu, el relleu i la vegetació de la zona són un  
element determinant, ja que es tracta d'un àmbit on els petits turons que envolten la zona i la gran massa forestal  frondosa 
que envolta  el nucli de la Viella  en limiten la seva conca visual. Alhora que l’entorn de les edificacions preexistent al mas 
Can Joanmiquel, correspon a un entorn a rodejat d’arbrat (pins i alzines) que protegeixen de vistes les edificacions.  
 
L’únic nucli habitat proper és  el nucli d’Olives que està a cota +150,  a  50m per sobre el nivell del veïnat de Viella i per tant 
no disposa que cap visual pel desnivell existent.  Des del  propi veïnat  es tenen visuals dels petits turons que conformen el 
paisatge, algunes masies escampades pel territori i el TAV que discorre molt proper  a la finca.  
 

 
 
La implantació sobre una edificació principal preexistent no suposa un canvi  visual important, ja que és una ampliació ben 
integrada d’un edifici preexistent i per tant l'impacte de les visual d’aquestes ampliacions seran pràcticament  les mateixes 
que l'impacte actual.   
La finca Can Joanmiquel té una visual molt tancada afavorida per la massa d'arbres de pins, alzines i vegetació  que  
envolten les edificacions del mas. Alguns d’aquests arbres són centenaris.   
 

Torre elevador protegida de vistes per l’arbrat centenari que ocupa la zona 



 
 

 

 

 

 

 

Amb la intenció d’exposar bé la situació exclusivament protegida de vistes del mas i el veïnat gràcies a les frondoses masses 
forestals que l’envolten i per la llunyania de qualsevol nucli poblat, s’han disposat observatoris visuals que no són 
recorreguts habituals humans ni concorreguts. Són els punts considerats possibles punts de visió  tot i que ja es demostra 
que l’impacte visual és inexistent. No s’ha observat cap observatori concorregut o nucli per on es pugui visionar aquest 
paratge. 
 

Observatori 1:  Accés carretera a l’Ermita de St. Mer. Des d’aquest observatori, no es té  cap visual degut a la massa 
arbrada que envolta la zona del veinat de Viella. Tampoc es visualitza la línia ferroviària del TAV ( tren alta velocitat).  
 

 

 
Observatori 2:  Es busca una proximitat a la zona des d’aquest camí de l’ermita de  st. Mer, accedint a la zona de pas del 
TAV des d’on la finca és més propera. És una zona que no és de pas, s’hi accedeix per uns camins de servei del Tav, tot i no 
ser un mirador ni pas de persones es pot veure que tampoc es té cap visual del mas. 

   
Aproximació al pas del TAV per la zona 

 
Finques amb arbrat frondós 
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Observatori 3:   Carretera d’Olives a St. Mer. (situació sobre la línia de pas del TAV), al pla dels Olivets.   
És un camí de pas per a masies  disperses pel territori, és l’únic punt d’observació on s’ha pogut visualitzar molt 
llunyanament el nucli veïnal de Viella... però només l’explotació ramadera del veïnat i alguna edificació. Tal com hem  
exposat  el mas Joanmiquel té una massa frondosa que no es visualitza des de cap punt. 
 
 

 
Vista des del camí asfaltat al pla dels Olivets 
 

 
Vista amb zoom de càmera des del Pla dels Olivets. No es veu cap coberta de les edificacions del mas joanmiquel. 
 
 
Observatori 4:  Aproximació a la finca pel camí d’accés al Veïnat de Viella.  
S’inicia l’observació des del nucli d’Olives, les visuals són inexistents degut a la diferència de desnivell de +50m. Un cop 
agafem el camí no asfaltat  que condueix cap al nucli veïnal  i fins que no s’està a pocs metres no es té cap visió d’aquest. 
Un cop ja som al veïnat, la finca  Can Joanmiquel segueix sense visió doncs es troba a la part baixa del nucli amb una massa 
d’arbrat perimetral important que la protegeix de vistes.   
 
 

Aproximació camí accés al veïnat de Viella 

 
Aproximació camí accés al veïnat de Viella 

 
Vista del Nucli de Viella 

 
Dins el nucli de Viella, es visualitzen altres edificacions, mas Joanmiquel és la última edificació del nucli. 
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Dins el nucli veïnal el camí és adoquinat 

      
Només es comença a visualitzar el mas quan ja estàs                              visió del mur tanca de pedra que  
 davant portal de la finca.                                                                              limita el perímetre edificacions 
 
 
 
 
 
 
 

Observatori 5:  Visual des del nucli de població  Vilafreser. La massa forestal del fons del nucli limita les vistes de qualsevol 
nucli o masia situada al fons. Funció d’apantallament. 

 
Observació desde la N-II  vista cap al nucli de Vilafreser, es veu la massa forestal al fons que separa les visuals del nucli del veïnat  de 
Viella. 

 
Vista per la GIV-5144  visual de sortida del poble de Vilafreser 
 
Observatori 6:  És un punt d’observació des de dins la pròpia finca.  Es presenta aquesta visió per a destacar la compacitat 
de la zona on es troben les edificacions amb arbres centenaris d’una gran alçada. 

 

Can Joanmiquel 
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Conclusió de la visibilitat de l’emplaçament 
De l’estudi realitzat de les conques visuals de l’emplaçament de l’àmbit d’aquest estudi, es pot concloure que la visibilitat 
des de l’exterior es pràcticament nul·la.  
   
La visual del veïnat de La Viella   es de tots els punts de visualització o d'aproximació  una vista llunyana i protegida per la 
massa forestal. Els boscos densos que envolten la clariana on es troba el nucli tenen una alta funcionalitat d’apantallament 
sobretot donada per l’espessor característic dels arbres de la zona ( pins i alzines). 
 
En l’aproximació a La Viella pel camí de terra d’accés, no es visualitzen les edificacions objecte d’aquest estudi ja que es 
troben protegides de vistes pels arbres centenaris  que envolten el mas i a una cota més baixa que l’entrada del nucli.  Fins 
que no s’arriba al davant l’edifici no es visualitza el volum edificatòri darrera els murs perimetrals que envolten el mas. 
L’impacte visual en l’entorn és nul. 
 
En quan a l’impacte visual que  comporten  les actuacions a legalitzar sobre el mas  són les  mateixes que l'actual ja que són 
petites ampliacions sobre una edificació preexistent ja integrada i consolidada en el medi amb referència del s. XV. S’han 
executat unes ampliacions seguint la tipologia actual de construcció, materials, colors..... una actuació totalment integrada 
en l’entorn i sense generar canvis significatius.  
 
En global l’impacte visual que ha comportat l’actuació prevista es valora com a  NUL  
 
 

6- IMPACTES PAISATGÍTICS 
 

6.1. Valoració dels impactes paisatgístics i medi social 
A  continuació , una vegada analitzades les particularitats paisatgístiques de l’àmbit en estudi, es descriuen els impactes 
potencials sobre el paisatge derivats de l'actuació sobre el mas. 
Els impactes es valoren  seguint la següent terminologia: 
 
-Compatible: la recuperació del medi es preveu immediata, no cal adoptar mesures correctores 
-Moderada:  la recuperació del medi ambient no precisa mesures correctores ni protectores intensives i la tornada a l’estat 
inicial no requereix molt de temps. 
-Sever: la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix adoptar mesures correctores amb tot, aquesta 
recuperació requereix d’un llarg període de temps. 

-Crític; la magnitud de l’efecte és superior al límit acceptable. Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals i sense possibilitat de recuperació , fins i tot amb l’adopció de mesures correctores. 
 

6.2. Anàlisi 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 d’una edificació preexistent,  
L'actuació proposa una transformació integrada 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, la vegetació del lloc i la visió des del camí d'accés al veïnat no permeten veure  de manera completa les 
façanes ni el conjunt arquitectònic. L’edificació està molt protegida. 
El fet de plantejar unes ampliacions seguint el mateix estil arquitectònic del mas, creant detalls com una petita torreta 
vertical, mimetitzant elements existents, creant un porxo amb arcades seguint l’estil de les grans porxades de les masies del 
s.XVII... tots aquests detalls  ajuden a entendre l'edifici com un sol volum no modificat, cosa que permet la visualització del 
conjunt com una peça  perfectament adaptada al seu lloc i entorn. 
 
AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
 
Geològics 
-Moviments de terres : COMPATIBLE 
En el cas de les ampliacions s’ha actuat sobre un emplaçament que ja estava pavimentat. Aquestes ampliacions ocupen un 
sòl  molt reduït adossat a l’habitatge existent. S’ha repercutit en la superfície que ocupa l’ampliació amb un petit moviment 
de terres per a la fonamentació . No ha afectat a la topogràfica de l’entorn . 
 
Hidrològics:  NO EXISTEIX 
No es preveu crear cap tipus d’afectació sobre cap curs fluvial ni sobre cap reg ni torrent. L’elevada situació de planimetria 
de la zona  que ens ocupa fa que hi hagi una molt baixa presència hidrogràfica,  sols la presència de petits corriols 
d’escorrentia dels camps de conreu   
 
Atmosfèric i climàtic:  NO EXISTEIX 
No es preveu cap impacte sobre les condicions climàtiques ( microclimàtiques i mesoclimàtiques) de la zona, ja que la 
intervenció és sobre un habitatge existent que no tindrà cap influència ni preveu cap obra ni canvi important que pugui 
afectar al clima. 
 
Vegetació:  NO EXISTEIX  
L’emplaçament de l’edificació ja existent no conté  cap comunitat vegetal  important. 
Aquesta finca ja es troba amb vegetació consolidada molt integrada paisatgísticament i la zona on s’ha intervingut ja estava 
pavimentada per tant no ha afectat al medi vegetal. 
Dins la finca consolidada ja existeix una diversitat vegetal i contrast de colors de les espècies vegetals existents ( arbres 
caducifolis, prat floral, plantes aromàtiques, arbustives,,) 
 
Fauna i població animal: NO EXISTEIX  
Les reduïdes proporcions de la intervenció d’ampliació  no afecten a la fauna i població animal ja que l’habitatge i la 
modificació del l’entorn ja era preexistent.  En aquestes finques habitades la fauna animal és més escassa i es concentra 
més al camps i boscos de la zona Potser les molèsties en la fase d’obres fora puntual i localitzat però la recuperació és força 
immediata.  
 
Paisatgístics : 
L’afectació sobre el paisatge es preveu positiva ja que  cal tenir en compte  els següents aspectes: 

Can Joanmiquel 



 
 

 

 
-Activació d'una edificació en desús: NO EXISTEIX 
El mas és edificació existent  a la zona des del s. XV  que no comporta cap nou impacte sinó que aporta vida al medi. El fet 
d’executar les ampliacions, creiem que no ha desmillorat la imatge ni desvirtuat el paisatge. 
 
- Millora de zones degradades: NO EXISTEIX 
La finca es troba en bon estat de conservació . Des d'un punt de vista paisatgístic les dimensions i la integració de la finca  
en el paisatge ja existeixen i les ampliacions  no en fan disminuir la qualitat. 
Als terrenys fora dels límits del mur de la finca es destina a conreu herbacis, plantació d’oliveres, hort particular, es fa 
manteniment de la finca boscosa ( neteja de marges, tala d’arbres..) Aquesta incidència és valora com a positiva ,  
No existeix cap arbre monumental catalogat, i per tant no hi haurà  cap impacte en aquest aspecte. 
 
-Canvi d'usos del sòl: NO  EXISTEIX   
Aquest impacte no es donarà ja que l’ús del sòl ocupat per les ampliacions ja era un sòl vinculat a l’habitatge familiar, d’ús 
exterior directe i com a tal no tenia ús de superfície agroforestal.   
No s'afecta a camps de conreu ni es redueix superfície de conreu. 
 
-Introducció de nous elements en el camp visual:   EXISTEIX I ÉS COMPATIBLE 
La construcció d’ampliacions al mas d’entrada provoca un impacte sobre els valors estètics del paisatge pel simple fet 
d’introduir un volum aliè a la situació prèvia en un paisatge. Amb tot els nous volums es situen en uns espais adequats que 
no desmilloren l’edificació preexistent.  
El cos ampliat més alt ( elevador vertical) és de superfície ocupada reduïda ( 12,70m2) i es troba situat en un emplaçament 
amb molts arbres i edificis ( garatge i paller) que el protegeixen. Aquest fet determina la baixa exposició i reduïda conca 
visual des de qualsevol punt exterior  i fins i tot de l’interior de la finca. 
El cos ampliat del porxo habitatge de baixa alçada es situa a la façana oest adossat a la gran torre del mas d’una alçada molt 
important. Aquest nou volum de major dimensió (43,10m2) no desvirtua l’estètica del mas seguint l’estètica porxada dels 
masos i al trobar-se dins l’entorn tancat del recinte  l’impacte visual extern  és nul. 
 
-Aparició de línies rectes i formes geomètriques: EXISTEIX I ÉS COMPATIBLE 
L'aparició d'aquest tipus de línies , discordants amb les línies naturals del paisatge és un dels impactes paisatgístics més 
freqüents. Les actuacions sobre una edificació existent, l'aparició de noves línies  degut a l’augment de volum, l’actuació en 
la  composició arquitectònica , no implica grans canvis respecte la situació actual. 
S’ha actuat  amb materials unificats amb l'habitatge preexistent, obertures proporcionades, detalls constructius treballats ( 
espiells, gàrgoles, baranes de forja, arcades de mig punt ... ) 
 
-Impacte visual des de nuclis aïllats de població o entorns rurals : NO EXISTEIX 
Les edificacions existents es troben situades al veïnat de Viella,  com hem pogut demostrar amb els diferents observatoris la 
visual d'aquesta finca des de diferents punts de la zona és inexistent.  La matriu agrícola-forestal amb camps de conreu i 
masses forestals importants, juntament amb la distribució del relleu, realitzen una funció d’apantallament visual en totes les 
direccions. 
 
-Canvis bruscos de color : NO EXISTEIX 
Les actuacions s’han realitzat amb el màxim de integració en quant a materials i colors, emprant els materials existents al 
mas original  ( tancaments de fusta, façanes de pedra, dintells i brancals de pedra picada, arcades, paviments de rajola 
rústica.... )  materials propis del mas existent.  
El color del paisatge de l'entorn actual ja es troba consolidat, el mas Joanmiquel està  habitat. 
-Afectació de la vegetació existent a l’entorn: NO EXISTEIX  
No s’intervé en l’adequació dels espais exteriors. 
 

-Presència de maquinària, materials de construcció i residus: NO EXISTEIX 
Aquest impacte es produeix només durant les obres d'execució degut a ser unes obres ja executades fa més de 6 anys els 
impactes puntuals, reversibles i recuperables que va suposar  les obres estan més que recuperats. 
 
 Social: 
-Repoblació de l’entorn rural: EXISTEIX I ES POSITIU 
Possibilitar l’ampliació d’aquestes masies situades en medi rural, per tal de millorar les condicions d’ús dels seus usuaris 
(accessibilitat a l’habitatge ) asseguren un poblament del municipi que en garanteix la continuïtat. 
 
-Impacte sobre infraestructures i vies de comunicació: NO EXISTEIX 
Les obres no impliquen cap canvi en infraestructures ni vies d’accés. 
 
-Protecció del Patrimoni històric o arqueològic: NO EXISTEIX 
La reforma proposada no afecta cap edificació de patrimoni històric o d’interès arqueològic. 
 
 
6.3. Impacte paisatgístic global 
 
Per avaluar l'impacte paisatgístic global del projecte, a més de considerar la valoració dels impactes feta en el punts 
anteriors, s'ha tingut en compte: 
 
-Masia amb un valor històric contrastat totalment restaurada i recuperada amb un alt nivell de preservació dels elements 
arquitectònics originals del mas. Qualsevol modificació interior per a poder incorporar un element elevador vertical (dret a 
l’accessibilitat a l’habitatge ) hagués estat un greuge  sobre la preservació del patrimoni arquitectònic del mas. La 
intervenció s’executa en una façana lateral que no disposa de cap element arquitectònic rellevant i en un espai molt protegit 
de vistes o impacte visual. 
-Construcció d’un porxo amb l’estil arquitectònic adient en una façana oberta a jardí. 
-Les ampliacions no impliquen un canvi d’ús de l’edificació. 
-Ampliacions executades d’una superfície molt reduïda en comparació a l’edificació preexistent ( masia amb referències 
datades del s. XV ) La integració  d’aquestes ampliacions  s’ha realitzat seguint paràmetres arquitectònics i estètics molt 
acurats (materials, colors, volumetries, composició arquitectònica....). evitant estridències i discordances i procurant la 
màxima integració cromàtica i textural amb l'espai circumdant. 
-Els nous impactes visuals  creats per les ampliacions sobre el medi, no difereixen de l’impacte visual preexistent ja que 
l’edifici té una volumetria molt important i les ampliacions no suposen  ni un 6% de la seva volumetria.  
-El mas es troba situat en un  nucli veïnal, aquest nucli com a edificacions de veïnatge compacte tenen un impacte més 
harmònic amb el medi rural, no hi ha dispersió d’habitatges. Les intervencions queden integrades dins aquest  espai veïnal,  
-L' impacte visual de les edificacions  i de la finca en general  és inexistent. 
-No s’intervé en terrenys agraris ni forestals. 
-Que l'accés a la finca ja disposa de camí públic i ben connectat. 
 
Per tot això  el què s'ha exposat , es preveu que l'impacte paisatgístic global del projecte sigui compatible. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

7- ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D'INTEGRACIÓ 
 

Una vegada analitzats els impactes paisatgístics que poden ocasionar les actuacions previstes del projecte. Tal i com hem 
esmentat, donada la relativa incidència i petit impacte per unes ampliacions en edificació existent totalment integrades, ja 
que es van construir fa més de 6anys.   
No són d'aplicació mesures correctores, en tot cas serien recomanables en la fase d’execució però al ser unes obres ja 
executades fa més de 6 anys els impactes puntuals, reversibles i recuperables que va suposar  les obres estan més que 
recuperats. 
 Les actuacions ja executades es mostren molt respectuoses pel que fa a l'estètica, l'ús de materials  i integració 
paisatgística. 
 
Mesures durant la fase de funcionament de l'habitatge 
-Es mantindran les condicions estètiques pròpies del mas i les considerades en el projecte de legalització  

 

8- CONCLUSIONS 
 
 
L’Objectiu d’aquest document ha estat  el d’identificar els impactes potencials sobre el paisatge que comporten les 
ampliacions executades a  l’edificació principal mas Can Joanmiquel objecte de legalització .  
Els criteris seguits i les mesures exposades persegueixen exposar els impactes de les volumetries adossades a l’edificació 
mas Can joanmiquel i valorar la seva integració en el paisatge sense necessitats de mesures d’ocultació.  
Amb aquesta intenció s’han estudiat les estructures murals existents, els documents històrics i el sistema constructiu i 
compositiu del mas preexistent i les ampliacions, així com els trets distintius i els valors del paisatge a escala territorial i de 
l’emplaçament. 
D’acord amb l’entitat, la naturalesa, l’interès i el valor arquitectònic del mas i del paisatge del voltant, s’han satisfet les 
necessitats d’ús i el programa amb unes actuacions respectuoses i integrades. Les intervencions intervenen sobre la 
volumetria original del mas i sense alterar-ne les característiques tipològiques originals.  
 
 
 
 
 

Cornellà del  Terri   05 juny 2021 
 

Marta Casellas Figa 
Arquitecta  num. 28174/3  COAC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

LEGALITZACIÓ D’AMPLIACIONS     
 

Situació: Can Joanmiquel s/n- VeÏnat de Viella  
Vilafreser    t.m. Vilademuls    

Juny -2021 
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1- FITXA  DEL CATÀLEG MASIES     aprov. Definitiva - febrer2021   ( en tramitació) 
 

 
Aquesta fitxa no contempla la realitat de les edificacions preexistents al mas. La comparativa dels vols dels anys 1986 fins al 2019 en la fulla següent es pot veure la evolució de les edificacions . 
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2- VOLS AÈRIS  INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

                 
                     VOL AMERICÀ 1945-46                                                                                  VOL AMERICÀ 1956-57                                                                                             VOL ANY 1986                                                                                                                    

           
          VOL ANY 1996                                                                                             VOL ANY 2010                                                                                                     VOL ANY 2011            S’identifica el 1r volum porxo ampliació 

                              
      VOL ANY 2014   el porxo queda enderrocat                                                          VOL ANY 2015   S’identifica el 2n volum ampliació per ascensor  
 



 
26 

 

 

3- REPORTATGE FOTOGRÀFIC AÈRI DEL CONJUNT D’EDIFICACIONS ESTAT ACTUAL 
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4- LLICENCIA D’OBRES AMPLIACIÓ DE PORXO ANY 2004 

                      
                                                        

 
            Imatge del porxo de la pl. primera executat segons llicencia Exp.89/2004 
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5- CERTIFICAT DE SOLIDESA EDIFICIS A LEGALITZAR 
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