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1 Antecedents 

Can Vicens és una masia que disposa d’una part habilitada com habitatge pels propietaris de la 

finca i una part habilitada com a establiment independent per a l’activitat de turisme rural. 

A més a més de l’activitat de turisme rural, els propietaris desenvolupen l’activitat agrícola. Per 

aquest motiu a Can Vicens també es disposa de diferents coberts agrícoles per resguardar dels 

fenòmens meteorològics tant la maquinària agrícola com farratges i cereals. 

Per  tal  de  millorar  la  convivència  entre  els  hostes  de  l’establiment  de  turisme  rural,  els 

propietaris de Can Vicens  i  l’activitat agrícola, s’està promovent  la modificació de  l’accés a  la 

masia,  de manera  que  l’accés  a  la  zona  habilitada  com  a  habitatge  dels  propietaris  sigui 

independent de l’accés a l’activitat de turisme rural. 

Per  tal  de  millorar  la  seguretat  contra  possibles  robatoris,  també  s’està  promovent  la 

construcció d’una  tanca perimetral que delimiti  la masia  i  la  resta de  construccions de Can 

Vicens. A més a més, aquesta tanca perimetral realitzarà una segona funció evitant  la sortida 

del recinte de menors sense la supervisió de persones adultes, tant de la zona habilitada com a 

habitatge pels propietaris com de la zona habilitada com a turisme rural. 

Per  últim  també  s’està  promovent  la  construcció  d’una marquesina  per  a  cotxes  amb  una 

coberta  formada  per  plaques  solars  fotovoltaiques  per  la  generació  d’electricitat  per 

l’autoconsum. 

2 Objecte 

L’objecte d’aquest projecte és definir suficientment la modificació de l’accés a Can Vicens que 

s’està promovent i l’afectació ocasionada. 

També  és  objecte  d’aquest  projecte  definir  el  traçat  i  les  característiques  tècniques  i 

constructives  de  la  tanca  perimetral  que  delimitarà  la  masia  així  com  la  situació  i 

característiques tècniques i constructives de la marquesina per a cotxes. 

L’objecte  final  del  present  projecte  és  l’obtenció  de  la  corresponent  llicència  d’obres  per  a 

l’execució de la tanca perimetral, l’execució de la marquesina i la modificació del camí d’accés 

a Can Vicens. 
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3 Dades administratives 

3.1 Dades del titular  

Dades del titular 

Nom: Xavier Vicens Teixidor 

Mas Vicens, s/n 

17468 Vilamarí (Vilademuls) 

DNI: 40318458‐X 

Tel: 972.56.10.30 

3.2 Autor del projecte  

L’autor  del  present  projecte  és  Jaume  Vicens  i  Teixidor,  enginyer  industrial,  col∙legiat  núm. 

13.801 pel Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

Dades professionals: 

Nom: Jaume Vicens i Teixidor  

Empresa: Enginyeria Energètica Gironina, S.L. (EnErGi) 

Adreça: AV. la Farga, 81 –CP:17820‐ Banyoles (Girona) 

Tel/fax: 972.57.69.66  

e‐mail: energi@energi.cat 

web: www.energi.cat 
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4 Situació i emplaçament 

4.1 Ubicació 

L’establiment objecte d’aquest projecte  es  troba  a Can Vicens  situat  als  afores del nucli de 

Vilamarí (Vilademuls). 

La  situació  i  emplaçament  de  l’establiment  està  reflectit  en  els  plànols  corresponents.  Les 

coordenades UTM 31N ETR S89 són les següents: 

X=488.038m  

Y=4.661.339m 

Les dades cadastrals són les següents: 

Referència cadastral:   17232A013000650000ZZ 

Província:     GIRONA 

Municipi:     VILAMARÍ (VILADEMULS) 

Superfície:     376.303  m² 

Localització:    Polígon 13 Parcel∙la 15 

Classe:      Agrari 

4.2 Relació dels veïns confrontants 

Can Vicens disposa d’una masia principal  i de diferents construccions  independents (coberts), 

per l’activitat agrícola, així com una piscina per l’establiment de turisme rural. 

Tot el complex es  troba dins una parcel∙la d’uns 376.303m². La major part de  la parcel∙la es 

destina al conreu de cereals i farratges. 

La  tanca  perimetral  que  delimitarà  la  masia  de  Can  Vicens  juntament  amb  la  resta 

d’edificacions  i  construccions estarà  situada a una distància mínima de 4m  respecte  l’eix de 

camí.  

La modificació de  l’accés  implicarà una petita modificació del  traçat del  camí  (veure plànols 

adjunts). Aquesta modificació tindrà com afectació (amb un màxim de 10m d’amplada i 712m² 

de superfície) de part d’una parcel∙la de conreu annexa. 

Es disposa d’autorització per part del propietari de la parcel∙la. 
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Un cop feta la modificació del traçat, es mantindrà l’amplada (3,5m) i característiques actuals 

del  camí  i  es  disposarà  de  sistemes  d’evacuació  de  les  aigües  de  pluja.  Els  pendents  dels 

talussos laterals així com del nou traçat de camí  i la inclinació del camí es poden veure en els 

plànols adjunts.  

La marquesina per a cotxes estarà situada al interior de la tanca perimetral de Can Vicens, prop 

del portal d’accés a l’activitat de turisme rural i a uns 42m del límit de la parcel∙la. En un espai 

on  l’orografia  del  terreny  i  l’arbrat  existent  garanteixen  la  integració  paisatgística  de  la 

marquesina amb l’entorn.  

4.3 Accessibilitat 

L’accés a Can Vicens es realitza per un camí en bon estat de 5m d’amplada  i una  longitud de 

900m procedent del nucli de Vilamarí (Vilademuls).  

Els accessos són suficients per la correcta operació dels serveis d’emergència. 

Els usuaris podran disposar d’aparcament a la mateixa parcel∙la. 

5 Normativa aplicable 

La principal normativa d’aplicació és la detallada a continuació: 

Normatives generals 

 Text refós de  la  llei d’urbanisme. Consolidat amb  les modificacions  introduïdes per  la Llei 

3/2012 de 22 de febrer i per la Llei 7/2011 de 27 de juliol. 

 Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de  la Llei d’urbanisme, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 Reglament  305/2006,  de  18  de  Juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei 

d’Urbanisme. 
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Residus de la construcció 

 Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

 Gestió  dels  residus  de  construcció  (Decret  201/94  de  26  de  juliol modificat  pel Decret 

161/01). 

 Llei de residus 6/93 de 15  juliol, modificada per  la  llei 15/2003 de 13 de  juny  i per  la  llei 

16/2003 de 13 de juny.  

Seguretat i salut 

 Código técnico de la edificación (DB‐SU/Seguridad de utilización). 

 Ley 31/1995 de 8 de novembre, Prevención de Riesgos Laborales. 

 Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  en  les  obres  de  construcció  (Real  Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre).   

Normatives municipal 

 Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Vilademuls. 

 Text refós de la normativa de les Normes subsidiàries al terme municipal de Vilademuls. 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilademuls. 

6 Paràmetres urbanístics i arquitectònics 

6.1 Llei urbanisme 

Donat que el text refós de la llei d’urbanisme consolidat amb les modificacions introduïdes per 

la  Llei  3/2012  de  22  de  febrer  i  per  la  Llei  7/2011  de  27  de  juliol,  en  la  seva  Disposició 

Transitòria catorzena “Sol∙licituds d’autorització d’usos  i obres en sòl no urbanitzable  i en sòl 

urbanitzable no delimitat  i d’usos  i obres provisionals”   així com en  l’article 49 “Procediment 

per  a  l’aprovació  de  determinats  projectes  de  noves  activitats  i  construccions  en  sòl  no 

urbanitzable”, apartat c “Obertura o recuperació de vies d’accés, camins i dreceres” ens remet 

a complir amb el procediment descrit a l’article 48.  
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Ha d’incloure la següent documentació: 

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 competent en matèria de cultura, 

si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat. 

d) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura 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  de  l’Institut  Geològic  de  Catalunya,  si  l’actuació  afecta  jaciments 

paleontològics o punts geològics d’interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.  

6.2 Justificació  específica  de  la  finalitat  del  projecte  i  de  la  compatibilitat  de 

l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial 

Tal  i  com  es  manifesta  en  l’objecte  d’aquest  projecte,  la  finalitat  d’aquest  és  definir 

suficientment  les  actuacions  necessàries  per  la  modificació  de  l’accés  a  Can  Vicens  i  la 

construcció d’una tanca perimetral a la finca.  

Segons  el  text  refós  de  la  normativa  de  les  Normes  subsidiàries  al  terme  municipal  de 

Vilademuls, Can Vicens es troba en sòl no urbanitzable, i queda regulada segons allò indicat en 

el capítol IV “Regulació del sòl no urbanitzable (SNU)”. 

Modificació del camí d’accés a Can Vicens 

Per a  la modificació del traçat del camí es conservarà  l’amplada  i característiques actuals del 

camí.  

Aquesta  petita  variació  en  el  traçat  NO  ocasionarà  cap  greuge  pels  veïns;  es mantindrà  la 

mateixa amplada de camí, es disposarà d’un sistema d’evacuació d’aigües de pluja (cunetes), el 

nou traçat del camí estarà construït amb la mateixa tipologia de paviment (capa sauló+graves), 

es millora la circulació amb la substitució del traçat actual amb tram corb per tram recte  i es 

disminueix lleugerament la longitud del tram de camí.  
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Segons  l’article 162 de  les NNSS es podran realitzar canvis de  traçat en els camins existents, 

sempre que quedi garantit l’interès públic. 

Construcció de tanca perimetral 

La tanca es construirà de manera que no s’agredeixi el medi rural ni es barri el pas els camins 

de pas públics.  

Aquesta tanca serà totalment diàfana al llarg del seu recorregut.  

El  reixat  utilitzat  disposarà  d’un  plastificat  superficial  de  color  verd  per  tal  de millorar  la 

integració paisatgística amb el medi rural.    

Els travessers seran pals de formigó recoberts amb fusta. 

Construcció d’una marquesina per a cotxes 

Serà  una  construcció  de  planta  baixa  amb  dimensions  regulades  segons  l’article  172  de  les 

NNSS. 

Els paraments tindran una coloració que es mourà dins la gamma de colors terrosos. 

6.2.1 Paràmetres urbanístics 

Complint sempre amb les condicions de la normativa específica de Vilademuls, es defineix: 

Fitxa urbanística parcel∙la amb número de cadastre: 17232A013000650000ZZ 

A continuació es detalla el compliment dels paràmetres urbanístics de Vilademuls amb la nova 

construcció descrita. 

Tanca perimetral 

Condicions  Normativa  Projecte 

Tipus ordenació  No urbanitzable  No urbanitzable 

Parcel∙la mínima  45.000m²  376.303m² 

Alçada màxima regulada  1,8m  1,8m 

Distància  mínima  a  eix  camí 

rural 

4m  8m 
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Modificació traçat camí rural 

Condicions  Normativa  Projecte 

Tipus sistema  General de comunicació  General de comunicació 

Tipus xarxa viària  Xarxa  carreteres  i  xarxa  camins 

rurals 

Camí rural 

Possibilitat  d’incloure  noves 

alineacions 

Per  corregir  sinuositats  en  les 

tramades,  especialment  en  els 

girs  i  confluències  amb  altres 

camins 

Corregir  sinuositat  de  la 

tramada, passant d’un tram amb 

gir a un tram recte. 

Confluència amb accés a masia i 

finca agrícola. 

 

Construcció de marquesina per a cotxes 

Condicions  Normativa  Projecte 

Tipus ordenació  No urbanitzable  No urbanitzable 

Parcel∙la mínima  45.000m²  376.303m² 

Màx.  Sostre  construït  edificació 

annexa 

1.500m²  67m² 

Llargada màxima  50m  13,4m 

Alçada màxima reguladora  8,5m  4,48m 

Alçada  màxima  punt  baix 

coberta 

6,5m  3m 

Distància cos principal i annexes  3m  17m 

Separació límit parcel∙la  10m  42m 

Separació a habitatges pròxims  100m  143m 
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7 Descripció de les obres a realitzar 

A continuació es descriuen les obres a executar. 

7.1 Modificació traçat elèctric 

Actualment el subministrament elèctric de Can Vicens es realitza mitjançant una línia aèria que 

passa per sobre d’una de les construccions annexes.  

Per  tal  de millorar  l’integració  paissatgística  i  reduir  el  risc  d’accidents,  es  vol  realitzar  una 

conversió aèria‐soterrada d’aquesta línia al tram situat dins la propietat de Can Vicens. 

7.2 Moviment de terres 

Tal com es pot veure a les imatges de l’Annex III “ESTAT ACTUAL ENTORN CAN VICENS”, l’accés 

a Can Vicens es  realitza per un  camí de 3,5m d’amplada  format per una  capa  compacte de 

sorra i graves amb cuneta lateral per l’evacució de les aigües de pluja. 

Per a l’obertura del nou traçat del camí d’accés així com el nou accés a la zona privada de Can 

Vicens es realitzarà el moviment de terres necessari per tal de garantir que el nou traçat i accés 

disposa de  les característiques òptimes per a  la circulació de vehicles. El nou  traçat del camí 

públic tindrà una amplada  lliure de circulació de 3,5m, estarà format per una capa compacte 

de  sorra  i  graves  i  disposarà  de  cuneta  lateral  per  tal  de  recollir  les  aigües  de  pluja.  En  el 

disseny d’aquest nou traçat s’ha respectat en tot moment els pendents òptims tant del talús 

com  del  traçat  del  camí  així  com  la  inclinació  d’aquest.  En  els  plànols  adjunts  es  grafia  en 

diferents seccions longitudinals i transversals les pendents i inclinacions de tot el traçat. 

El moviment de terres necessari serà mínim  ja que s’aprofitarà  l’orografia actual del terreny. 

Tal com es pot veure a les imatges; Imatge 1 i Imatge 3 de l’annex III “ESTAT ACTUAL ENTORN 

CAN VICENS” el traçat del camí  actual realitza diferents pendents per tal de salvar la diferència 

d’altures existent entre Can Vicens i el camí . Amb el nou traçat del camí es reduirà la formació 

d’aquestes pendents en el camí. 
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7.3 Tancament perimetral 

Tal com s’ha dit anteriorment, també és objecte del present projecte,  la sol∙licitud de permís 

administratiu per a l’execució d’una tanca perimetral que delimiti la propietat contra robatoris 

i per evitar la sortida de menors sense la supervisió d’adults, tant per part de la propietat com 

pels hostes de l’activitat de turisme rural. 

Es tracta d’una tanca perimetral de reixat d'acer d'alçària 1,8 m amb tela metàl∙lica de torsió 

simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7mm que es col∙locarà i 

tensarà en pals de subjecció de formigó armat recoberts amb capa de fusta.  

El  reixat  utilitzat  disposarà  d’un  plastificat  superficial  de  color  verd  per  tal  de millorar  la 

integració paisatgística amb el medi rural.    

S’instal∙larà un portal abatible de doble fulla, amb una amplada total de 6m al nou accés a Can 

Vicens (accés propietaris). Aquest portal tindrà una altura de 1,8m, serà d'acer galvanitzat en 

calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm recobert amb capa envellidora de fusta i malla 

electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix pintat de color verd per tal de millorar la 

integració paisatgística. 

S’instal∙larà un segon portal a  l’accés a Can Vicens (accés turisme rural). Es tracta d’un portal 

de  fulla  corredissa, d’amplada 6m    i altura 1,8m  construït d'acer galvanitzat en  calent, amb 

bastidor  de  tub  de  40x40x1,5  mm  recobert  amb  capa  envellidora  de  fusta  i  malla 

electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix pintat de color verd per tal de millorar la 

integració paisatgística. 

En els plànols adjunts es grafia el traçat de la tanca perimetral així com la situació dels portals 

d’accés. 

7.4 Obra civil. Marquesina per a cotxes 

Tal com s’ha dit anteriorment, també és objecte del present projecte  la sol∙licitud de permís 

administratiu per a la construcció d’una marquesina per a 6 cotxes de dimensions 13,4m x 5m. 

Aquesta marquesina estarà formada per una estructura metàl∙lica  i coberta  inclinada (15%) a 

una única aigua.   
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Estructura 

Estarà formada per una estructura portant formada per 5 pilars de perfil metàl∙lic  laminat en 

calent HEB‐160  i 5 jàsseres de perfil metàl∙lic  laminat en calent IPN‐200 amb unions soldades 

als pilars formant un angle de 100º.  

Les corretges superiors a  les  jàsseres, a  les quals es subjectarà  la coberta, seran corretges de 

perfil metàl∙lic 100mm x 50mm x 3mm.  

Coberta 

La  coberta  estarà  formada  per  xapa  d’acer  galvanitzat  de  0,6mm  de  gruix  subjectada  a  les 

corretges amb cargol autoroscant d’acer inoxidable, amb volandera. La coloració de la coberta 

serà amb gamma de colors terrosos. 

Fonaments 

La  fonamentació  per  a  cada  pilar  consistirà  en  sabates  de  formigó  armat HA‐25/B/20IIa  de 

dimensions 100cm x 100cm x 80cm amb una quantia d’acer de 45 Kg/m². 

Plaques solars 

Sobre  la marquesina s’instal∙laran 39 plaques solars fotovoltaiques per  la producció d’energia 

elèctrica pel pròpia autoconsum. 

Aquestes  plaques  s’instal∙laran  amb  una  inclinació  del  10%  per  tal  de millorar  la  integració 

paisatgística i evitar l’efecte mirall de les plaques. 

S’instal∙laran plaques amb marc de color negre mate.  

Revestiment 

Els paraments tindran una coloració que es mourà dins la gamma de colors terrosos, evitant en 

tot moment els acabats de color blanc. 
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8 Pressupost 

El  pressupost  d’execució  material  de  les  obres  descrites  en  el  present  projecte,  puja  a 

l'expressada  quantitat  de  VINT‐I‐CINC  MIL  SET‐CENTS  SIS  EUROS  AMB  ONZE  CÈNTIMS 

(25.706,11€), desglossat de la següent manera: 

 

Partida  Cost 

Moviment de terres i fonamentació  3.931,37 € 

Tancament perimetral  3.347,71 € 

Marquesina cotxes i FV autoconsum  18.427,03 € 

TOTAL:  25.706,11 € 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                           Vilademuls, 23 de setembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

JAUME VICENS I TEIXIDOR 

Enginyer Industrial 

Col∙legiat nº13.801 
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9 Terminis d’execució 

La durada d’execució de les obres que afecten als continguts d’aquest projecte, serà de tres (3) 

setmanes des del moment en què s’iniciïn. 

10 Documents que conté el projecte 

Els documents que conté el projecte són els següents: 

DOCUMENT Nº1 : MEMÒRIA 

1  Antecedents 

2  Objecte 

3  Dades administratives 

4  Situació i emplaçament 

5  Normativa aplicable 

6  Paràmetres urbanístics i arquitectònics 

7  Descripció de les obres a realitzar 

8  Pressupost 

9  Terminis d’execució 

10  Documents que conté el projecte 

11  Conclusió 

Annex I: ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

Annex II:  GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

Annex III:  ESTAT ACTUAL ENTORN CAN VICENS 

Annex IV:  DADES CADASTRALS 

 

 DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

 DOCUMENT Nº3: PRESSUPOST 
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11 Conclusió 

Amb tot el que s’ha exposat a la present memòria, i amb la resta de documentació adjuntada, 

es  creu que  s’aporta  la documentació  suficient per  la  consecució dels objectius plantejats  i 

l’obtenció dels permisos corresponents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vilademuls, 23 de setembre de 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUME VICENS I TEIXIDOR 

Enginyer Industrial 

Col∙legiat nº13.801 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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Annex I: ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

I.1 Objecte 

El  present  document  és  l’Estudi  d’Impacte  i  Integració  Paisatgística  (EIIP)  del  projecte  de 

construcció  d’una  tanca  perimetral,  la  construcció  d’una  marquesina  per  a  6  cotxes  amb 

plaques solars FV per autoconsum a la coberta  i modificació del camí d’accés a Can Vicens. 

El present document  té en consideració allò que estableixen  la Llei 8/2005, de 8 de  juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge. El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es 

desenvolupa  la  Llei 8/2005, de 8 de  juny, de protecció, gestió  i ordenació del paisatge,  i es 

regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, que estableix en el seu article 

21 quin ha de ser el contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística. 

21.1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut: 

1. La descripció de  l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat  i 

fragilitat del paisatge. 

2.  Les  característiques  del  projecte:  emplaçament  i  inserció,  documents  que  defineixen  els 

projecte  tals  com  alçats,  seccions,  plantes,  volumetria,  colors,  materials  i  altres  aspectes 

rellevants. 

3.  Els  criteris  i  mesures  d’integració  paisatgística:  impactes  potencials,  anàlisi  de  les 

alternatives,  justificació de  la solució adoptada, descripció de  les mesures adoptades per a  la 

prevenció, correcció i compensació dels impactes. 

21.2.  L’estudi  ha  d’anar  acompanyat  dels  documents  gràfics  necessaris  que  permetin 

visualitzar els  impactes  i  les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de  la 

informació referida a l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació. 
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I.2 Descripció del lloc 

Modificació del camí d’accés 

El tram de camí que es vol modificar és el tram que passa annex a la masia de Can Vicens. Es 

tracta d’un  tram de camí de  terra de 4m d’amplada que delimita per un dels costats amb  la 

masia de Can Vicens i per l’altre amb una parcel∙la de cultiu de cereals.   

Tal  com  es  pot  veure  a  les  següents  imatges,  existeix  una  desnivell  entre  Can  Vicens  i  la 

parcel∙la de conreu fet que obliga que aquest tram de camí tingui diferents pendents. 

 

Imatge 1. Camí d’accés a Can Vicens 
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Imatge 2. Accessos actuals a Can Vicens i continuació del camí 

 

Tanca perimetral 

La zona de la finca de Can Vicens utilitzada com habitatge pels propietaris i la zona destinada a 

l’activitat de  turisme  rural disposa d’una edificació principal dividida en diferents habitatges  

per  tal  d’independitzar  les  estances  ocupades  per  la  propietat  de  la  finca  i  les  estances 

destinades a l’activitat de turisme rural. 

A més a més es disposa d’altres construccions com són coberts i piscina. 

Actualment no es disposa de cap tanca perimetral que delimiti aquest espai. 

Marquesina per a cotxes 

La  nova marquesina  es  vol  construir  en  un  espai  on  existeixen  actualment  tres  arbres  de 

dimensions reduïdes que s’utilitza com a zona d’aparcament. 

Es tracta d’un espai envoltat d’arbres i vegetació que restaran intactes amb  la  implantació de 

la marquesina.   

Aquest espai està situat per sota del nivell del camí d’accés facilitant la integració paisatgística i 

l’impacta visual. 
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Imatge 3. Espai on es construirà la marquesina  

 

Can  Vicens  està  situat  en  sòl  rústic  al  sud  del  nucli  de  Vilamarí,  municipi  de  Vilademuls 

(Girona). Aquest municipi es situa a  la part oriental de  la comarca del Pla de  l’Estany, en un 

terreny amb abundants turons on els camps de conreu s’entrelliguen amb les masses forestals, 

formant un paisatge mosaic agroforestal. 
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Imatge 4. Situació de Can Vicens respecte el nucli de Vilamarí (Vilademuls) 

 

Can  Vicens  es  troba  dins  una  parcel∙la  amb  referència  cadastral  17232A013000650000ZZ  i 

superfície de 376.303m² situada en el polígon 13 parcel∙la 15 de Vilamarí (Vilademuls) sent de 

classe agrari.  

I.3 Descripció de les actuacions previstes 

Modificació del camí d’accés 

La modificació del tram de camí que es vol executar s’adapta millor a  les característiques del 

relleu, permetent que el nou  traçat del camí no presenti desnivells destacables  i permetent 

poder  independitzar  l’accés  per  a  vehicles  a  la  zona  ocupada  per  la  propietat  de  la  zona 

destinada a l’activitat de turisme rural. 

Serà  un  traçat més  recte  que  transcorrerà  per  una  superfície  utilitzada  actualment  com  a 

conreu  i, per  tal de  realitzar una  correcta  integració paisatgística  amb  l’entorn,  aquest nou 
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traçat tindrà les mateixes característiques (amplada, tipus de sòl, tipus de sistema d’evacuació 

aigües de pluja,..) que el tram que substitueix. 

Tanca perimetral 

Es vol construir una tanca perimetral que delimiti  la masia  i  la resta de construccions de Can 

Vicens. Aquesta tanca perimetral realitzarà dos funcions bàsiques com són: 

 Millorar la seguretat contra possibles robatoris. 

 Evitar la sortida del recinte de menors sense la supervisió de persones adultes, tant de 

la  zona habilitada com a habitatge pels propietaris com de  la  zona habilitada com a 

turisme rural. 

Aquesta tanca serà totalment diàfana al llarg del seu recorregut.  

El  reixat  utilitzat  disposarà  d’un  plastificat  superficial  de  color  verd  per  tal  de millorar  la 

integració paisatgística amb el medi rural.    

A la següent imatge es grafien les actuacions descrites anteriorment 

Marquesina per a cotxes 

També  es  vol  construir  una marquesina  per  a  6  cotxes  formada  per  estructura metàl∙lica  i 

coberta inclinada a una aigua amb pendent del 15%. 

A aquesta marquesina s’instal∙laran plaques solars FV a  la coberta per  la producció d’energia 

elèctrica per autoconsum. Les plaques estaran col∙locades  lleugerament  inclinades   per tal de 

crear un efecte visual de coberta àrab, evitar l’efecte mirall i millorar la integració paisatgística.   

Es tindrà especial cura dels acabats superficials, tant l’estructura metàl∙lica com la coberta de 

la marquesina. Aquests acabats tindran una coloració que es mourà dins  la gamma de colors 

terrosos, evitant en tot moment els acabats de color blanc. 

Pel que fa a  les plaques solars FV, s’optarà per  la  instal∙lació de plaques amb marcs de color 

negre  mate  que  milloraran  substancialment  la  integració  de  les  plaques  en  un  espai 

predominat pels colors terrosos i vegetals propis de zones agrícoles i forestals. 
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Imatge 5. Actuacions previstes  

I.4 Components del paisatge  

S’entén per components del paisatge aquells aspectes del territori diferenciables a simple vista 

i  que  el  configuren,  que  es  categoritzen  en  tres  grans  blocs:  físics  (formes  del  terreny, 

superfície del sòl, cursos o làmines d’aigua, etc.), biòtics (vegetació i fauna) i humans. 

Components físics 

Pel que fa als factors físics, cal destacar la importància del relleu com a element estructurador 

del paisatge. En el cas que ocupa aquest EIIP, el relleu es tracta d’un element determinant, ja 

que es tracta d'un àmbit on els petits turons que envolten la zona on s'ubicaran les actuacions  

en limiten la seva conca visual. 

Pel que fa a la xarxa fluvial, no es considera que aquest projecte suposi un efecte per aquesta 

conca. 

Components biòtics 

Biogeogràficament, Vilademuls es situa en la zona mediterrània, amb una vegetació potencial 

que correspon al domini climàtic de l’alzinar litoral mediterrani. Aquesta comunitat, però, s’ha 

vist condicionada per la història agrària del municipi i en general a la resta de la comarca. 

L’àmbit  dels  factors  biòtics  es  considera  poc  important  en  aquest  estudi,  donat  que  la 

vegetació existent a la zona on s’executarà l’actuació és una superfície agrícola de conreu (pel 
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que fa a  la modificació del traçat del camí)  i formada per arbustos  i herba de poc valor biòtic 

(pel que fa a la construcció de la tanca perimetral). 

Components humans 

Pel que fa a la presència humana és ben clara a tot arreu en el paisatge, tot i que l’espai no es 

pot definir com a fortament antropitzat, pel seu clar aspecte rural  i agrari. En primer  lloc, es 

tracta d’una zona on la tradició agrícola ha marcat el paisatge, originant i dibuixant un paisatge 

amb suaus turons. En aquest paisatge destaca la presència de forces camps de cultiu treballats, 

els quals es basen majoritàriament en camps de cultiu d’herbacis i cereals. 

La zona destaquen  les pròpies  instal∙lacions de Can Vicens  formades per  la masia principal  i 

construccions  annexes  destinades  a  l’ús  agrari  així  com  altres  finques  de  similars 

característiques.  

No  existeixen  vies  de  comunicació  destacables  properes  a  l’àmbit  d’actuació  del  present 

projecte. 

I.5 Valors del paisatge   

La valoració del paisatge és sempre un procés subjectiu, que, com ja s’ha esmentat, depèn de 

diversos  factors. En aquest apartat  s’analitzen els  seus valors  intrínsecs  i  s’ofereix un  resum 

amb la valoració global del paisatge de la zona. 

Amb  tot,  no  destaca  cap  element  estètic  pròxim  de  rellevància  a  remarcar més  que  la  del 

global del conjunt. 

El valor ecològic no és rellevant en aquest cas, sobretot pel fet de tractar‐se d’un espai afectat 

per  l’activitat pròpia de Can Vicens,  l’activitat agrícola al camp de conreu annex  i  l’existència 

d’un camí de pas.   

La zona afectada per  les actuacions previstes està   destinada al desenvolupament d’activitats 

pròpies del món rural, sense la presència d’espècies de flora protegides. Així mateix, no hi ha 

cap figura de protecció que inclogui cap espai proper (PEIN, Xarxa Natura 2000, etc.). 
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I.6 Fragilitat paisatgística   

La  fragilitat paisatgística s’entén com  la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que es 

preveu portar‐hi a  terme. Expressa el grau de deteriorament que el paisatge experimentaria 

davant la incidència de determinades actuacions. 

La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a 

absorbir  visualment  modificacions  o  alteracions  sense  detriment  de  la  seva  qualitat 

paisatgística. La fragilitat, al contrari que  la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi 

vulgui desenvolupar. 

‐ Visibilitat. L’abast de la conca visual augmenta la fragilitat. El factor que més importància té, a 

l’hora de definir la fragilitat del paisatge en front el projecte, i el futur desenvolupament de les 

determinacions que aquest preveu, és l’abast de les conques visuals: com ja s’ha esmentat, es 

tracta de conques visuals molt reduïdes per l’orografia de la zona i la presència de les masses 

boscoses.  Les  actuacions  previstes  no  representen  la  implantació  d’elements  constructius  

opacs de dimensions destacables ni la modificació actual del relleu. Així, l’impacte en relació a 

aquest factor és baix. 

‐ Accessibilitat. L’existència de vies de comunicació (camins, carreteres, senders) contribueixen 

de per sí a augmentar la potencial fragilitat paisatgística. L’accessibilitat a Can Vicens és limitat, 

ja  que  s’hi  pot  accedir  tan  sols  a  través  del  camí  que  hi  porta,  i  es  troba  allunada  de  les 

principals  vies de  comunicació existents,  i no hi ha ni  rutes pedestres ni en bicicleta que hi 

tinguin el seu pas. 

‐  Freqüentació.  Un  major  número  d’observadors  des  dels  principals  punts  d’accés  o 

d’observació fa que la fragilitat també sigui major. El grau de freqüentació a les zones pròximes 

a Can Vicens per part de  la població  és baix, per  la  inexistència de  rutes  i  itineraris que hi 

tinguin pas. 

‐  Capacitat  d’emmascarament  de  la  vegetació  i  d’altres  elements.  La major  presència  d’un 

estrat  arbori  i  la  diversitat  cromàtica  disminueixen  la  fragilitat.  Com  s’ha  vist  al  llarg  del 

document,  la  vegetació  present  a  l’indret  és  de  caràcter  agrícola  amb  claps  forestals.  La 

presència  de  les  masses  forestals  i  relleu  irregular  proporcionen  una  capacitat 

d’emmascarament alta, en gairebé totes direccions.  
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A mes a més, cal tenir en compte que les característiques del nou traçat del camí respectaran 

les  de  l’actual  traçat  (4m  d’amplada,  acabat  del  terra  format  per  capa  de  sorra  amb  grava 

compactada i existència d’una cuneta). 

Pel que fa a les característiques de la tanca perimetral, serà totalment diàfana al llarg del seu 

recorregut  i  el  reixat  utilitzat  disposarà  d’un  plastificat  superficial  de  color  verd  per  tal  de 

millorar la integració paisatgística amb el medi rural.    

Pel que fa a la marquesina per a cotxes, es situarà en un indret amb gran presència d’arbres i 

vegetació  de  dimensions  superiors  a  la  construcció  i  amb  un  relleu  que  delimita 

considerablement  els  punts  des  de  on  serà  visible,  limitant‐se  únicament  des  del  mateix 

interior de la parcel∙la. La marquesina disposarà d’acabats superficials de coloració terrosa que 

emmascararan  la  seva presència  i  les plaques  solars  situades a  la  coberta  tindran una  certa 

inclinació per   tal de crear un efecte visual de coberta àrab  i evitar  l’efecte mirall  i els marcs 

seran de color negre mate per millorar la integració paisatgística.   

Es pot concloure que la capacitat d’emmascarament és alta. 

En general doncs, la fragilitat del paisatge en relació al projecte és: BAIXA. 

I.7 Criteris i mesures d’integració   

Criteris d’integració 

Ateses  les  característiques  del  paisatge  esmentades  anteriorment  i  les  característiques  del 

projecte, l’estratègia d’integració paisatgística més adient és l’harmonització de les actuacions 

amb el paisatge  circumdant, mitjançant  l’elecció dels materials d’acabat, que permeten una 

correcta integració dels elements.  

Mesures d’integració 

A la vista de les estratègies escollides, les mesures d’integració que s’han tingut en compte en 

aquest projecte han estat: 

Pel que fa a la modificació del traçat del camí 

‐  El  nou  traçat  respecte  la  vegetació  existent  i  l’orografia  del  terreny,  situant‐se  en  una 

superfície ocupada actualment pel conreu agrícola. 

‐ L’amplada serà la mateixa que el tram a què substiueix. 
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‐ S’obrirà una cuneta per  l’evacuació de  les aigües de pluja, respectant el curs natural de  les 

aigües. Aquesta cuneta serà de terra del mateix espai. 

‐  El  nou  traçat  estarà  format  per  una  capa  de  sorra  amb  grava  compactada  de  la mateixa 

composició del tram actual a substituir. 

Pel que fa a la construcció de la tanca perimetral 

‐ Formada únicament per  reixa metàl∙lica  i elements de  suport,  tant  la  tanca perimetral  fixa 

com els portals de pas. Per tant es pot considerar que serà totalment diàfana al  llarg del seu 

recorregut. 

‐  El  reixat  utilitzat  disposarà  d’un  plastificat  superficial  de  color  verd  per  tal  de millorar  la 

integració paisatgística amb el medi  rural.      L’estructura de  subjecció del  reixat  serà a base 

d’elements de formigó armat revestits amb envellidor de fusta. 

‐ Tindrà una altura de 1,8m. 

Pel que fa a la marquesina per a cotxes  

‐ Tant l’estructura metàl∙lica com la coberta de la marquesina disposaran d’acabats superficials  

que tindran una coloració que es mourà dins la gamma de colors terrosos. 

‐  Les plaques solars FV que s’instal∙laran a la coberta estaran a una inclinació del 10% per tal 

de  crear  un  efecte  visual  de  coberta  àrab,  evitar  l’efecte  mirall  i  millorar  la  integració 

paisatgística. A més a més, les plaques que s’instal∙laran tindran els marcs de color negre mate 

que milloraran la integració amb l’entorn. 

‐  La marquesina es situarà en un espai envoltat d’arbres i vegetació que restaran intactes amb 

la  implantació de  la marquesina. Aquest espai està situat per sota del nivell del camí d’accés 

facilitant la integració paisatgística i l’impacta visual. 

I.8 Avaluació de l’impacte   

Els  impactes  es  valoren  segons  la  seva magnitud  en  funció  de  l’afectació  al  paisatge.  Són 

impactes: 

‐  Compatibles:  impactes  que  permeten  una  integració  de  la  proposta  amb  l’aplicació  de 

mesures senzilles o que no requereixen mesures d’integració. 

‐  Moderats:  impactes  que  es  redueixen  substancialment  amb  l’aplicació  de  mesures 

d’integració. 
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‐  Severs:  impactes que no es poden  solucionar  amb mesures d’integració  i  fan  aconsellable 

replantejar la concepció del projecte. 

‐ Crítics o  incompatibles:  impacte amb efectes molt  intensos en el paisatge, que  superen el 

llindar tolerable i fan desaconsellable la proposta. 

Així mateix, en la valoració dels impactes també es té en compte el signe d’aquests segons  la 

seva rellevància, caracteritzant‐los com a positius, irrellevants, o negatius. Per altra banda, en 

la  valoració  s’han  tingut  en  compte  tots  els  aspectes  i mesures  del  projecte,  així  com  les 

recomanacions efectuades en el present estudi. 

En  aquest  cas  es  produeix  un  impacte  en  la  fase  de  construcció  de  la  tanca  perimetral, 

modificació del traçat del camí i nou accés a Can Vicens, degut a les obres de condicionament 

del terreny i d’execució de la tanca i marquesina. No obstant, aquest impacte es pot considerar 

compatible ja que un cop finalitzades les obres, no seran perceptibles. 

Per altra banda, la construcció de la tanca perimetral i la marquesina i la modificació del traçat 

del  camí  té  un  cert  impacte  paisatgístic,  però  que  es  veu  compensat  amb  les  mesures 

preventives  considerades,  que  fan  disminuir  les  visuals  i  la  integració  en  el  paisatge  agro‐

forestal en el qual s'insereix. 

Així  doncs,  el  conjunt  d’actuacions  previstes  pel  projecte  presenta  un  impacte  paisatgístic 

COMPATIBLE en el marc en el que s’emplaça el projecte  i sempre segons  les característiques 

constructives i de funcionament que consten en el present document. 
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Annex II: GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

II.1 Objecte 

Tal com preveu l’Article 8 del Decret 201/94 de 26 de juliol, es realitza una petita evaluació del 

volum de residus que s’originaran degut a la realització de les obres. 

II.2 Origen dels residus 

Val a dir que els residus generats seran mínims, degut a que es tracta d’unes obres amb volum 

de material petita.  

Pel que fa a la modificació del traçat del camí, s’adaptarà a l’orografia de la zona sent necessari 

un maneig mínim de terres. 

A continuació s’identifiquen diferents tipologies dels residus generats: 

 dos tipus de residus en la realització de les obres: 

 Els  originats  a  les  feines  de  paleteria;  restes  de  formigó  en massa  i  retalls  de material 

metàl∙lic. 

 Els originats de les feines d’instal∙lacions; retalls de tubs, de cables i de plàstic. 

 Els originats a la neteja del terreny i moviment de terres; petita vegetació i terres sobrants. 

II.3 Operacions. 

Les accions que faciliten una millor gestió dels residus de construcció s’efectuen: 

 En el lloc on es produeixen, i consisteixen en la separació d’aquests i la 

recollida selectiva. 

 Externes al  lloc on es produeixen,  i consisteixen en  la  reutilització, el 

reciclatge i el tractament especial dels residus. 
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II.4 Evaluació del volum dels residus 

Els volums estimats queden prou especificats en els següents càlculs. 

Vegetació; 8m³ matèria orgànica. 

Formigó:  0,4 m3 residu. 

Acer:  0,3m3 residu. 

Plàstics: 0,3 m3 residu. 

Altres: 0,2 m3 residu. 
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Annex III: ESTAT ACTUAL ENTORN CAN VICENS 

 

Imatge 6. Estat actual camí accés 

 

 

Imatge 7. Estat actual accessos Can Vicens 
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Imatge 8. Estat actual accessos Can Vicens i traçat camí públic 

 

 

Imatge 8. Estat actual de la zona on es vol construir la marquesina  
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Annex IV: DADES CADASTRALS 
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DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
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DOCUMENT Nº3: PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PRESSUPOST CAN VICENS 

Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

PRESSUPOST_CAN VICENS 44

1.1.‐ Moviment de terres i fonamentació 

1.1.1  m²  Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, fins a 
una profundidad mínima de 25 cm, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a 
camió, sense incloure transport a l'abocador 
autoritzat.  720,000 1,82  1.310,40

1.1.2  m³  Desmunt en terra, fent servir els mitjans mecànics. 68,000 1,97  133,96

1.1.3  m³  Rebliment a cel obert amb grava 20/30 mm, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
compactadora monocilíndrica vibrant autopropulsada, 
en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny de suport de la 
fonamentació.  42,000 22,41  941,22

1.1.4  m³  Excavació de rases en terra d'argila semidura, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió.  52,000 12,83  667,16

1.1.5  m³  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra 
de la pròpia excavació, i compactació al 95% del 
Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual. 20,400 6,93  141,37

1.1.6  m³  Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb sorra 
0/5 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat 
amb safata vibrant de guiat manual.  3,600 23,19  83,48

1.1.7  m³  Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada 
amb formigó HA‐25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament des de camió, i acer UNE‐EN 10080 B 500 
S, quantia 45 kg/m³, sense incloure encofrat.  4,000 84,82  339,28

1.1.8  Ut  Envolvent per instal∙lacions  1,000 314,50  314,50

    Total 1.1.‐ 1 Moviment de terres i obra civil:  3.931,37

1.2.‐ Tanca perimetral 

1.2.1  m  Tancament de parcel∙la format per malla de simple 
torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en color verd 
RAL 6015 i pals d'acer pintat, de 48 mm de diàmetre i 
1,8 m d'altura.  155,000 16,72  2.591,60

1.2.2  Ut  Porta reixat metàl∙lica de fusteria metàl∙lica, de fulla 
corredissa, dimensions 600x180 cm, per a accés de 
vehicles, obertura manual.  1,000 410,67  410,67

1.2.3  Ut  Porta reixat metàl∙lica de fusteria metàl∙lica, d'una 
fulla batent, dimensions 300x180 cm, per a accés de 
vehicles, obertura manual.  2,000 172,72  345,44

    Total 1.2.‐ 2 Tanca perimetral:  3.347,71

1.3.‐ Marquesina cotxes i FV autoconsum 

1.3.1  Ut  Estructura marquesina d'acer S275JR, amb peces 
simples de perfils laminats en calent de les sèries amb 
unions soldades. Inclou també estructura de suport de 
plaques, anclatges i petit material.  1,000 2.390,00  2.390,00

1.3.2  m²  Coberta inclinada de xapa perfilada d'acer galvanitzat, 
de 0,6 mm d'espessor, amb una pendent major del 
10%.  67,000 12,09  810,03

1.3.3  PA  Instal∙lació solar fotovoltaica per autoconsum formada 
per plaques fotovoltaiques, cablejat i canalitzacions, 
envolvent, proteccions, equips electrònics i auxiliars, 
mà d'obra i projectes de legalització d'instal∙lació  1,000 15.227,00  15.227,00

    Total 1.3.‐ 3 Marquesina cotxes:  18.427,03

    Total pressupost parcial nº 1 PRESSUPOST CAN VICENS:  25.706,11



 

 

Pressupost d'execució material  Import (€)

1 PRESSUPOST CAN VICENS  25.706,11

  1.1.‐ Moviment de terres i fonamentació  3.931,37

  1.2.‐ Tanca perimetral  3.347,71

  1.3.‐ Marquesina cotxes i FV autoconsum  18.427,03

        Total .........:  25.706,11

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT‐I‐CINC MIL SET‐CENTS SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS. 

 

 


	Projecte obres_camí_tanca p._marquesina
	Portada
	1 Situació
	2 Emplaçament

	3 Actuacions
	Projecte obres_camí_tanca p._marquesina
	4 Modificació traçat camí. Planta
	5 Modificació traçat camí. Secció longitudinal
	6 Modificació traçat camí. Secció transversal

	6.2 Modificació traçat camí. Secció transversal
	Projecte obres_camí_tanca p._marquesina
	7 Marquesina per a cotxes
	Pressupost


