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1. DADES BÀSIQUES 
 
1.1. OBJECTE 
 
L’objectiu fonamental del present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), tal com 
assenyala la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, és preveure les conseqüències sobre 
el paisatge de l’execució d’una actuació, en aquest cas la rehabilitació i ampliació de un mas 
existent per a usos residencials.    
 
El mas existent s’ubica en una finca rústica al terme municipal de Vilademuls, a la comarca 
del Pla de l’Estany.  
 
 
1.2. EQUIP TÈCNIC 
 
             Promotor de l’obra:   MARCOS SANTANA 
    X-8824458-W 
     
    

Arquitectes: TOWBO ARQUITECTURA + GIOVANNA D’ANGELO 
    C/Providència,69 At.2 
    Barcelona 
    info@two-bo.com 
 
 
          Redacció EIIP: VECTOR AMBIENTAL, SL 
    Mireia Pou Terricabras 
    33.952.529-K 
    Núm. Col·legiat: 607 (Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya) 
    C/Ramon Soler, 2 Entr.A (Ed.Girona) 
    08500 - Vic 
    93.782.83.30 
    vectorambiental@vectorambiental.cat 
 
 
 
 
1.3. SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT I ACCESSOS 
 
Es preveu la rehabilitació i l’ampliació de Mas Ros, un mas existent ubicat al municipi de 
Vilademuls, a la comarca del Pla de l’Estany. El Mas s’emplaça al nord-oest i a les afores del 
nucli urbà, en el veïnat conegut com Galliners.  
 
 
La finca Mas Ros es troba situada al mig de una zona boscosa clapejada per clarianes agrícoles 
entre els masos de Cal Rei (al nord) i Mas Gimbernat (al sud) i més lluny al sud-est s’hi ubica 
el nucli residencial del Galliner.  
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Les dades de la situació són: 
 

Altitud: 150 m sobre el nivell del mar 

UTM (ETRS89):  487.948 , 4.667.067 

Finca Cadastral: 17232A005000140000ZD 

 
       

 
Mapa 1. Mapa Topogràfic 1:50.000(Font: ICGC) 

 
 
 

 
 Mapa 2. Mapa Topogràfic (1:25.000) situació Ma Ros (Font: ICGC) 



EIIP_PAE AMPLIACIÓ MAS ROS 
Desembre 2021 

 

 
4 

 

 
L’accés a la finca, venint de Vilademuls, es fa a través de la carretera GIV-5142, arribant al 
punt quilomètric 9, i canviant de una carretera asfaltada a un camí rural. Tot resseguint la 
xarxa de camins veïnals d’ús públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Mapa 3. Accés al camí rural des de la carretera GIV-5142  (Font: Pròpia) 

 

Tot seguit, el camí rural anirà resseguint la xarxa de camins veïnals durant aproximadament 
2’5 km fins arribar a la finca del Mas Ros.    
 
 
1.4. LA PROPIETAT 
 

 
La masia es troba ubicada dins la Finca Mas Ros.La finca  està inscrita al Registre de la 
Propietat. 
 
Les dades cadastrals de la finca objecte de l’estudi són les següents: 
 
 

Referència Cadastral Finca: 17232A005000140000ZD  
Polígon 5, Parcel·la 14 
MAS ROS, VILADEMULS (GIRONA) 
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La superfície total de la finca és de 9,5 Ha (segons cadastre) englobada per una sola parcel·la 
cadastral.   
 
La finca està formada principalment per zona boscosa i dues parcel·les de conreus agrari. A 
l’oest, de la finca s’hi ubica la construcció del mas existent.  
 
 

  
Imatge 1. Consulta del Registre Cadastral 

 

 
 
1.5. L’ACTIVITAT 
 
La rehabilitació i ampliació de la masia existent pretén per a usos privats residencials.   
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 
El planejament urbanístic i instruments del paisatge que afecten a l’emplaçament del mas es 
detallen en els següents punts.  

 
2.1. PLANEJAMENT GENERAL 
El Pla Territorial General de Catalunya (Llei 1/1995) és el primer esglaó i marc orientador del 
planejament català. Vilademuls s’inclou dins l’àmbit territorial de les Comarques Gironines 
(PRPCG) i dins la comarca del Pla de l’Estany.  
 
2.2. PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 
En l’àmbit del Planejament territorial li pertoca el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines (PTP) aprovat al setembre de 2010.  
 
El Pla conté la memòria, els plànols d’ordenació i les Normes territorials. El Pla Territorial 
inclou la regulació de les edificacions en el sòl d’interès agrari i/o paisatgístic que és el cas que 
ens ocupa. Segons el PTP de les comarques gironines la finca es troba situada en zona de Sòl 
d’interès agrari i/o paisatgístic (Mapa 3). 
 

 
Mapa 3. Sistema d’espais oberts, estratègies d’assentaments (Font: Plànol O.10. PTP comarques gironines) 

 
Segons les estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures que afecten a la 
comarca del Pla de l’Estany, la parcel·la objecte d’estudi no es troba afectada. 
 
El Projecte haurà de tenir en consideració els criteris establerts en els sòl de protecció 
territorial  d’interès agrari i/o paisatgístic. El sòl de protecció territorial pretén regular el sòl 
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que té valors, condicionants o circumstancies que calen restringir, però no es considera 
necessari que formin part de la xarxa de sòl de protecció especial, concretament el sòl 
d’Interès agrari i/o paisatgístic correspon a àrees d’activitats agràries d’interès per al territori, 
en aquells 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 com a 
espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 
 
La regulació del sòl de protecció territorial ve definida a l’article 2.9 de les Normes 
d’Ordenació Territorial. Directrius del paisatge. Les més rellevants per el projecte que ens 
ocupa són les següents: 
 

“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. 
 
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. 
 

4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència l’apartat anterior, han 
d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els criteris generals i les normatives que s’aprovin en 
les matèries que s’assenyalen en aquest apartat: 

 a) Per a l’autorització de les edificacions dels tipus B, C2, C3 cal considerar la possibilitat que s’ubiquin en 
sòl de protecció preventiva i la preferència de reutilització d’edificacions existents. 
 b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la seva localització i característiques, 
afectin el menys possible la potencialitat funcional de l’àrea de sòl d’acord amb la tipificació adoptada 
dins del sòl de protecció territorial.  
c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, 
totes les intervencions estan subjectes a les disposicions que el Pla estableix en aquesta matèria.  
d) L’aprovació de les Directrius del paisatge corresponent a l’àmbit del Pla comporta la incorporació de 
criteris i normes addicionals a les recomanacions assenyalades en l’apartat anterior. 
 e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys d’interès agrari ha de 
complementar, si s’escau, les regulacions establertes en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’aplicació. 

 
5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de transformació, 
només en els següents casos: 
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a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic 
Per extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement moderat o mitjà, de canvi d’ús i reforma o de 
millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4. Excepcionalment, i amb especial consideració 
del valor agrari del lloc que es proposa transformar, de les alternatives possibles i de la integració 
paisatgística necessària, actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla mitjançant el procediment que 
estableix l’article 1.14. Si, per raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada 
per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 
2.15.” 

 
 
2.3. PLANEJAMENT  MUNICIPAL 
 
La present parcel.la està regulada per el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi 
de Vilademuls aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en 
data 02 de març de 2017, expedient 2012/046931/G. 
 
La finca està classificada pel POUM com a Sòl No Urbanitzable (SNU), regulat pel Títol VI Sòl 
No Urbanitzable de les Normes Urbanístiques de Vilademuls. 
 

  
Imatge 2. Fitxa d’informació urbanística (Font: MUC) 

La qualificació del sòl, segons el Capítol 4, dins de l'àmbit d'actuació de la finca Mas ros és 
Clau 20a: Sòl Rústic o erm comú. 
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Mapa 4. Sòl d’Espais Oberts (Font: POUM Vilademuls Text Refós Desembre 2016 – Plànol 1 de 3 ) 

 
La regulació del sòl no urbanitzable vé definida al Títol VI de les Normes Urbanístiques de 
Vilademuls, concretament per la Secció Primera de regulació de la zona de sòl rústic comú 
(clau 20).  
 
L’objectiu específic d’aquesta clau és mantenir en el seu caràcter agrícola i forestal, i no 
incorporar-los als processos urbans. D’acord amb l’article 294 de la Normativa Urbanística de 
Vilademuls , el sòl rústic o erm comú (Clau 20a): 
 

“Compren aquelles àrees de Sòl No Urbanitzable que manquen d’elevat valor agrícola forestal, o 
paisatgístic, i no són necessàries per canalitzar el creixement del municipi. Inclou els terrenys 
destinats al conreu agrícola, així com aquelles instal·lacions i edificacions associades a aquest ús o 
als usos ramaders, i en general, a totes les altres activitats i usos admesos com a compatibles.” 

 
Cal Ros surt identificat en els Plànols d’Informació del POUM Octubre 2011, concretament en 
el plànol PP05 de Valoració Patrimonial: 
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Mapa 5. Plànol PP05 – POUM Vilademuls Octubre 2011 

 
2.4. PLANEJAMENT ESPECIAL 
 
La finca es troba situada en una zona rústica principalment forestal amb intervals de camps 
agrícoles i habitatges i masies aïllades. La finca no es troba inclosa dins de zona de protecció 
especial.  Tanmateix, aquesta també es troba situada en una zona amb algunes proteccions 
específiques  que cal tenir present alhora de desenvolupar el projecte:  
 

• Zona de protecció E2 (Protecció Alta) envers la contaminació lumínica 
• Àrea de gestió cinegètica (Àrea privada de caça – Societat de caçadors de Vilademuls)  
• Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) – 9340 – Alzinars i carrascars 
• Zona de qualitat de l’aire – Comarques de Girona (zona 8) 
• Zona de perillositat per vent (intensitat 17) 
• Zona de perill d’incendis (Perill Alt) 
• Zona de risc sísmic (Intensitat VII) 
• Zona de vulnerabilitat d’avifauna a l’energia eòlica amb índex de vulnerabilitat 0,3-

0,36  
• Zona de qualitat paisatgística baixa 
• Zona de connectivitat ecològica molt alta 

 

 
Imatge 3. Ubicació de la finca respecte els Espais Naturals pròxims (Font: Hipermapa gencat) 
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3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 
 
 

El municipi de Vilademuls és un petit poble del Pla de l’Estany, situat al cim d’un turonet a uns 
120m sobre el nivell del mar amb una superfície de 61,54 Km2. El nombre d’habitants censat, 
segons dades IDESCAT 2020, és de 835 habitants. 
 
Vilademuls es troba a l’esquerra de l’eix de xarxes viàries principals com són el tren d’alta 
velocitat, la carretera nacional N-11 i  l’autopista AP-7.  
 

La finca objecte d’estudi es troba situada dins la unitat de paisatge 10 de l’Estany de Banyoles. 
A continuació s’adjunta plànol de la unitat de paisatge detallant la ubicació de l’actuació 
objecte d’estudi. 
 

 
Imatge 4. Mapa 5 Valors naturals i ecològics (Font: Catàleg de paisatge de les comarques gironines) 

 
Vilademuls, també conegut com a el Terra prim, és un paisatge de transició entre la plana 
empordanesa i els aspres de la Garrotxa. Està format per 12 pobles, cada un amb el seu encant 
heterogeni: Galliners, Olives, Ollers, Orfes, Parets d’Empordà, Sant Esteve de Guialbes, Sant 
Marçal de Quarantella, Tarradelles, Vilademí, Vilademuls, Vilafreser i Vilamarí. 
 
El terraprim definiria un espai de transició a través del qual el Pla de l'Estany s'obre a l'Empordà 
pel sector nord-occidental de la comarca, caracteritzat per un paisatge uniforme de petits turons 
i valls fluvials. És pot considerar una unitat de relleu i de paisatge, on preval el sòl sec i de poc 
gruix- el terraprim-, i que s'estén entre la vall mitjana del Fluvià al nord, el Ter al sud, la cubeta 



EIIP_PAE AMPLIACIÓ MAS ROS 
Desembre 2021 

 

 
12 

 

lacustre de l'Estany de Banyoles a l'oest i la plana d'Empordà a l'est. Aquest paisatge en mosaic 
està caracteritzat per la presència de comunitats forestals, principalment alzinars, dins un territori 
de marcat caràcter agrícola, fonamentalment de secà. La diversitat d'espais i la variabilitat dels 
hàbitats és fruit també de la presència d'una àmplia xarxa hidrogràfica que inclou els afluents i els 
seus tributaris, tant de la conca del Fluvià a la part nord, el Ramirol i la Casinyola, com els de la 
conca del Ter, la riera de La Farga i la Cinyana. La riera de la Fontsanta i els seus tributaris se situen 
en una zona molt boscosa, sovint de difícil accés, cosa que ha afavorit el seu actual bon estat. Les 
rieres de la Farga i de la Cinyana, malgrat que més antropitzades, presenten discontínuament 
espais d’interès ecològic i paisatgístic encara ara en bon estat de conservació. 
 
Un altre valor destacat és la presència de basses d'aigua properes a les cases de pagès, les quals 
es feien servir per abeurar el bestiar o per regar, molt abundants en el terraprim. Aquest territori 
de relleus suaus i ondulats gaudeix d'una ocupació humana dispersa en petits pobles i masos 
aïllats amb valor historic i una xarxa viària poc densa, llevat de la barrera infranquejable que 
suposa la carretera Nacional-II,  l'autopista A-7 i el TGV al límit est de la comarca del Pla de 
l’Estany. 
 
La vegetació del terraprim estaria formada per l'alzinar litoral. Tanmateix, els boscos dominats 
per alzines són molt rars i es presenten de forma general amb l'aspecte de formacions on el pi 
blanc constitueix un estrat arbori força elevat sota del qual trobem l'alzinar en procés de 
reconstitució. Cal indicar la presència d'alzinars on és freqüent el roure martinenc, que sovint  se 
situen en els fons de vall ocupats majoritàriament pels conreus. Es conserva també un petit retall 
de sureda a Vilafreser, molt degradada. Destacar una important població de grèvol al rec de la 
Casinyola dins del municipi de Bàscara, que fa recomanable el manteniment de la qualitat 
d'aquesta petita conca dins del municipi de Vilademuls. 
 
La diversitat d'hàbitats dels paisatges en mosaic afavoreix la convivència d'espècies forestals, 
amb espècies de camps oberts i de zones humides al costat de les rieres. Destacar que s’han 
observat nombrosos punts de reclutament del gripau comú i es localitzen rèptils molt escassos en 
els territoris veïns com seria el cas de la sargantaner i el llangardaix ocel·lat, que té les poblacions 
més grans de la comarca en aquesta zona. Cal destacar la presència de rapinyaires com l'àguila 
marcenca, el gamarús o el falcó peregrí, i d'espècies com el blauet  o l'abellerol  seguint els cursos 
fluvials i  mamífers com el teixó, la geneta o el gorjablanc hi són especialment abundants.  
 
Des d’un punt de vista morfològic el territori que s’estén a llevant i al sud de l’estany és una 
continuació de la plana empordanesa. Pel contrari, cap al costat de ponent s’enlairen els 
contraforts del Rocacorba i altres serres i turons que actuen com un rerefons natural del paisatge 
de l’estany de Banyoles. Cap el sud, en direcció a Girona, s’obre la plana modelada pel riu Terri 
mentre que a l’extrem nord, el torrent de Serinyà i el rec d’Espolla drenen les aigües cap el riu 
Fluvià, tot envoltant el Pla de Martís. Una bona part dels sectors planers que voregen l’estany 
estan constituïts per travertins d’origen lacustre, resultat de les oscil·lacions del nivell de les 
aigües de l’estany en períodes geològics anteriors, encara que les margues són els materials 
geològics principals i sobre les quals estan modelats els elements del relleu. 
 
 
El clima de les terres que voregen l’estany és típicament mediterrani. La temperatura mitjana 
interanual es troba a l’entorn dels 15º C i la pluviositat és força abundant, amb una precipitació 
anual que sol oscil·lar entre els 700 i els 900 mm. Els vents del nord-oest predominen durant tot 
l’any mentre que els vents procedents del sud-est, es deixen notar 
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més a la primavera i a l’estiu, associats a la marinada. Les serres que tanquen la conca lacustre 
tenen una importància bàsica en les condicions climàtiques: la serralada de Rocacorba protegeix 
dels vents humits del sud-oest, mentre que la serra de la Mare de Déu del Mont fa recer de les 
adveccions del nord-oest. La disposició planera i oberta cap a llevant del territori permet l’entrada 
de l’aire que procedeix de la costa el qual juga un paper atemperador dels rigors climàtics. 
 
L’alzinar litoral és la comunitat vegetal potencial dels sòls normals, aquells que no reben més 
aportacions d’aigua que les procedents del règim de precipitacions. Malgrat la gran extensió de 
terreny on les condicions bioclimàtiques són favorables a l’existència de l’alzinar, aquest bosc té 
una presència limitada en el paisatge de l’Estany de Banyoles ja que ha estat secularment 
substituït per conreus i pinedes de pi blanc (Pinus halepensis). Apareix esporàdicament al paratge 
de les Estunes, al municipi de Porqueres, i en d’altres punts localitzats de 
la meitat occidental del territori, a la zona de contacte amb la unitat Rocacorba. Als llocs on encara 
es manté el bosc d’alzines aquest presenta diferents fisonomies, ja sigui en forma d’alzinar dens 
amb espècies arbustives i herbàcies tolerants a l’ombra dels arbres, com 
el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia lentiscus) o plantes enfiladisses com la vidiella 
(Clematis fammula), sovint als obacs de les serres del sector de ponent o a l’indret esmentat de 
les Estunes, o en forma d’alzinar esclarissat, on s’hi troben altres espècies arbustives i 
herbàcies de tipus heliòfil com el garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis) i la 
jonça (Aphyllantes monspeliensis) ja que el bosc aclarit deixa passar més la llum fins els estrats 
inferiors del bosc. 
 
Als indrets on la humitat del sòl és més o menys constant al llarg de l’any hi apareixen unes 
comunitats vegetals específiques i adaptades als sòls permanentment humits. Segons la 
profunditat a què se situa el nivell freàtic, s’estableix un gradient o zonificació d’ambients que són 
colonitzats per comunitats vegetals diferents, condicionades per les variacions en el grau 
d’humitat del sòl. L’existència d’aigua embassada i sòls molt humits a l’entorn de l’estany de 
Banyoles ha permès l’aparició d’hàbitats molt específics amb la presència d’espècies rares a 
Catalunya i, per tant, de gran interès florístic. És el cas d’algunes falgueres, com la llengua de serp 
(Ophioglossum vulgare) i la Thelypteris thelypteroides. Aquesta darrera és pròpia de les zones 
plujoses localitzades a baixa altitud. També és freqüent en els hàbitats més humits el ranuncle de 
canyissar (Ranunculus lingua). 
 
La composició faunística està altament influïda per les condicions dels hàbitats i l’activitat 
antròpica. L’estany hostatja diferents espècies característiques de les zones humides, algunes 
d’elles introduïdes. Entre els peixos, hom hi troba com a espècies autòctones l’anguila (Anguilla 
anguilla), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bavosa de riu (Blennius fluviatilis) i la 
bagra (Leuciscus cephalus). La relació d’espècies piscícoles es completa amb les que han estat 
introduïdes en aquest últim segle, ja sigui procedents d’Amèrica del Nord com la perca americana 
(Micropterus salmoides), el mirallet (Lepomis gibbosus), la gambúsia (Gambusia affinis), o bé 
procedents del continent europeu: el gardí (Scardinius erythrophthalmus), la madrilleta vera 
(Rutilus rutilus), la carpa (Cyprinus carpio), el lluç de riu (Esox lucius) i la perca (Perca fluviatilis). 
 
Pel que fa a les aus, hi sovintegen l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), la polla d’aigua (Gallinula 
chloropus), la fotja (Fulica atra), l’esplugabous (Bubulcus ibis), la gavina riallera (Larus ridibundus), 
la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i el balquer (Acrocephalus arundinaceus). Més 
escassos hi són el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat 
pescaire (Ardea cinerea), el xarxet (Anas crecca) o el blauet (Alcedo atthis), entre d’altres. Pel que 
fa als amfibis, les característiques d’humitat d’aquests paratges fa que hi siguin abundants. 



EIIP_PAE AMPLIACIÓ MAS ROS 
Desembre 2021 

 

 
14 

 

L’estanyol del Clot d’Espolla, per exemple, és un indret molt utilitzat com a bassa de reproducció 
per granotes i gripaus. Entre les espècies més destacades cal esmentar el tòtil (Alytes 
obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau puntejat (Pelodytes punctatus) 
i la reineta (Hyla meridionalis). 
 
En relació als rèptils, sobresurten el vidriol (Anguis fragilis), la colobra llisa meridional (Coronella 
girondica) i la serp d’aigua (Natrix natrix). El rat-buf (Arvicola sapidus), freqüent a l’estany de 
Banyoles, és l’únic mamífer vinculat directament als ambients aquàtics. Altres com el teixó (Meles 
meles) o la mostela (Mustela nivalis), tenen una certa preferència pels espais agrícoles. Hi ha un 
gran nombre i varietat d’animalons invertebrats que poblen les aigües, però destaca per sobre de 
totes la tortugueta o triops (Triops cancriformis), un crustaci de formes primitives que habita les 
aigües intermitents del Clot d’Espolla. 
 
Pel que fa a les àrees de connexió biològica, cal citar les àrees del pla de Martís, pla d’Usall i 
Estanyol d’Espolla, la plana oest del Terri i els connectors fluvials del pla de l’Estany. 
 
La unitat de paisatge Estany de Banyoles s’articula al voltant de l’espai central ocupat per l’estany 
i la ciutat de Banyoles. Tot i això es poden diferenciar els paisatges de tres àmbits territorials que 
es reparteixen l’espai geogràfic. Per una banda hi ha l’estany i la ciutat de Banyoles, que formen 
un sistema territorial i paisatgístic indissociable, amb una personalitat molt marcada determinada 
per la presència de l’estany, un element paisatgístic de gran rellevància i únic en els paisatges 
catalans. Per altra banda es troben un paisatge agroforestal de relleu suaument ondulat, que 
envolta tot l’estany excepte pel costat oest. 
 
També s’hi troba un mosaic paisatgístic format per conreus de secà i boscos de pi blanc amb 
alzines així com alguns rierols i torrents que el travessen. Finalment, es pot diferenciar el sector 
de topografia abrupte que s’aixeca a ponent de l’estany de Banyoles i que morfològicament es 
correspon amb els primers estreps de les muntanyes del Rocacorba i d’altres relleus del sistema 
Transversal, amb un paisatge de muntanya dominat pels boscos i on hi són presents ja alguns 
elements propis dels paisatges d’afinitats medioeuropees que acabaren per imposar-se uns 
quilòmetres més enllà, ja en el cor de la Garrotxa. 
 
Actualment els espais rurals es caracteritzen per una baixa densitat de població i unes dinàmiques 
que estan molt relacionades amb el predomini de les activitats ramaderes així com al 
desenvolupament de nous projectes urbanístics. El sector ramader ha passat d’una activitat de 
caire familiar destinada bàsicament a l’autoconsum a una ramaderia especialitzada. El procés ha 
generat la instal·lació de nous equipaments agrícoles en entorns eminentment rurals que en 
alguns casos s’han produït sense cap criteri d’integració paisatgística. La massa boscosa ocupa el 
28% del territori, on hi predominen els boscos de pi blanc. Bona part de les masses forestals es 
localitzen a l’extrem occidental, on recobreixen les serres i els contraforts que formen part dels 
relleus del Rocacorba. La major part d’elles no gaudeix d’instruments de gestió forestal. 
 
Els valors naturals i ecològics del paisatge de la unitat es concentren fonamentalment en el 
mateix estany, el qual forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), juntament amb el clot 
d’Espolla. L’any 2003 va ser inclòs a la Llista Ramsar de Zones Humides d’Importància 
Internacional i també forma part de la Xarxa Natura 2000. L’espai sotmès a protecció ocupa una 
superfície de poc més de 1000 ha i s’estén per part dels municipis de Banyoles, Fontcoberta i 
Porqueres. La protecció rau en les peculiaritats del sistema lacustre i en la importància de la 
biodiversitat que hostatja. La delimitació definitiva de l’espai protegit, la creació del Consorci de 
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l’Estany, i la possible declaració d’alguna figura de protecció especial, han de suposar un veritable 
impuls en la gestió de l’espai natural i obren un escenari de futur molt positiu. Altres espais 
naturals d’interès són el pla de Martís i el riu Fluvià. Per altra banda, la Reserva Natural de fauna 
salvatge de l’Illa del Fluvià, està situada entre els municipis de Sant Ferriol, Maià del Montcal i 
Serinyà, a cavall de les comarques de la Garrotxa i el Pla de l’Estany. 
 
Va ser creada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca l’any 1992. Hi destaquen les 
comunitats d’arbres de ribera i les comunitats de vegetació hidrofítica submergida, que estan 
protegides per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea i per la Xarxa Natura 2000. 
 
Pel que fa als valors estètics, l’estany de Banyoles és un exemple d’interfície paisatgística on es 
produeixen combinacions i contrastos de formes, textures i colors entre la làmina d’aigua de 
l’estany, les formacions vegetals que l’envolten, els espais agrícoles i els elements construïts com 
les pesqueres, les barques, els passeigs i els jardins. 
 
 

 
Imatge 5. Vilademuls (Font:www.femturisme.cat) 

 
De fet, aquests darrers van ser declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de 
Jardí Històric per la Generalitat de Catalunya, l’any 1996. 
 
El patró agrícola del voltant de l’estany de Banyoles es considera una singularitat amb valor estètic 
a causa de la disposició dels conreus al voltant de l’estany, en una zona de baix pendent. Les 
parcel·les segueixen les directrius que marca l’estany i es col·loquen entre la làmina d’aigua i les 
àrees on comença a augmentar el pendent. Les alineacions arbòries del seu entorn, els canvis 
estacionals o els elements del sistema lacustre acaben de definir aquests valors. 
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A l’espai de relleu ondulat que s’obre a llevant de l’estany de Banyoles hi predomina el mosaic 
agroforestal dels Terraprims, que destaca també pel seu valor estètic que es caracteritza per una 
alternança de conreus i boscos. La morfologia i la configuració espacial del conjunt, la seqüència 
d’espais buits i plens, junt amb la disposició de la vegetació en relació amb les parcel·les de conreu 
proporciona una important singularitat en la imatge del paisatge. Així com els nuclis que 
corresponen al patró d’assentaments dels Terraprims, com Santa Llogaia del Terri, Fontcoberta, 
Pujals dels Pagesos o Pujals dels Cavallers, amb la seva morfologia petita i compacte al voltant de 
l’església, i on encara es manté la convivència entre l’ús residencial i l’agroramader. 
 
Els rius, amb totes les seves manifestacions morfològiques: els meandres, els congostos, i la 
vegetació vinculada conformen uns paisatges amb un valor estètic molt alt. Són els sistemes que 
millor sintetitzen l’estructura física del territori, en ser elements complementaris de l’estructura 
del relleu i, alhora formen part de la xarxa de connectors ecològics. També cal destacar el valor 
estètic dels conjunts formats pels horts i el patrimoni relacionat amb el sistema de regadiu que 
es pot observar a Esponellà, Serinyà, Porqueres o Cornellà del Terri. 
 
Els valors estètics del conjunt del paisatge es complementen amb els canvis cromàtics que es 
donen entre els elements persistents. Per exemple, les àrees urbanes i la mateixa làmina d’aigua 
de l’estany, i el paisatge de les àrees rurals esteses entre Esponellà i Cornella del Terri. Les àrees 
rurals manifesten canvis puntuals o estacionals gairebé sempre relacionats amb els canvis 
d’aspecte que presenten els conreus herbacis al llarg del seu cicle anual, o derivats de la rotació 
de conreus. Pel que fa a les àrees forestals els canvis cromàtics i morfològics més notables es 
donen a les vores del riu Fluvià on al predominar-hi la vegetació caducifòlia es perceb una gran 
variació en els colors i la morfologia vegetal al llarg de l’any. 
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4. EL PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 
 
4.1. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 
 
La construcció objecte del present estudi s’emplaça en sòl no urbanitzable al terme municipal 
de Vilademuls.  El Mas s’emplaça en un entorn rural envoltada de camps de conreu, 
habitatges aïllats i zones boscoses.  
 
El veïnat està comprès per masos i masies de caràcter residencial o amb activitats de turisme 
rural, com són: Mas Guitart, Casa Anamaria, Mas Xaragay, Mas Torrencito, Can Miquelet,...  
 

 
Mapa 6. Ubicació Mas Ros respecte altres habitatges  

 
La finca s’emplaça a uns 2.700 metres des de la carretera GIV-5142. En el punt quilomètric 9 
de la carretera GIV-5142 s’inicia el camí rural que transcórrer per camins veïnals d’ús públic 
que donen accés a les diferents masies, zones boscoses i camps de conreu de la zona.   
 
Les edificacions més pròximes al Mas la conformen camps de conreu i zona boscosa, de la 
mateixa finca o de la finca annexa. Les construccions més properes són Cal Rei (200m nord 
oest) el qual actualment no està habitada, Mas Gimbernat (450m sudoest) la qual actualment 
està en obres de rehabilitació, Mas Guitart (850m sudest) explotació ramadera i casa de 
turisme rural i General i Pinsos del Gironès (1500m est) fabrica de pinsos.  
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Mapa 7. Ubicació Mas Ros respecte l’entorn immediat 

 
L’entorn més immediat del Mas Ros correspon a camps de conreu i zona boscosa. Al nord i 
sud s’hi ubiquen camps de conreu corresponents a la mateixa finca del mas. A l’est, camps de 
conreu fora de l’àmbit de la finca. Per l’oest, s’hi ubica una gran massa boscosa d’alzinars, 
integrada a la mateixa finca.  
 

 
Imatge 6. Vista aèria del mas i l’entorn immediat  
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Es tracta de una zona de poca altitud amb relleu planer amb zones boscoses en petits turons. 
Es una zona de poca activitat industrial, caracteritzada per petits nuclis de població, 
habitatges aïllats.  
 
Les activitats econòmiques més pròximes són exclusivament activitats d’allotajament de 
turisme rural:  
 

 
Imatge 7. Ubicació d’activitat econòmiques i punts significatius de l’entorn 

 
4.2. VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 
 
La conca visual és l’àmbit del territori que és visible des del punt d’implantació de la proposta. 
En el mapa 8 s’hi representa la conca visual la qual ha estat elaborada a partir de la 
metodologia de treball de camp seguint els següents passos: 
 

• Identificació de les àrees visibles des de l’emplaçament. Identificació in-situ dels punts 
visuals més rellevants.  Durant la realització d’aquestes tasques ja es tenen en compte 
la topografia, la vegetació i les edificacions existents. 
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• Elaboració de la cartografia de la conca visual sobre una base topogràfica, tenint en 
compte els 3 elements que limiten la visió (topogràfica, vegetació i edificació).  

 
La zona d’estudi es troba envoltada de zona boscosa combinada amb camps de conreu amb 
una conca visual poc visible que implica la baixa existència de zones visuals concretes.  
 
Tot i que l’ull humà pot distingir formes i entendre l’espai organitzat fins a una distància de 
3km, la topografia, orografia i vegetació de la zona impedeix assolir aquesta distància. Així 
doncs, tenint en compte la metodologia de treball s’ha definit un  radi de 1 kilòmetre.   
  

 

 
Mapa 8. Conca visual de 1 Km de radi (Font: Elaboració pròpia) 

 
La ubicació del mas es troba emplaçada a 146m d’altitud sobre el nivell del mar.  Analitzem 
l’impacta visual de l’emplaçament tenint en compte les zones habitades i punts d’interès 
turístic, paisatgístic o lúdic:  
 

Id. Punts de Visualització Situació 
Altitud 

(metres sobre el 
nivell del mar) 

Distància 
(metres en línia recte 

l’emplaçament) 
1 Inici camí accés al Mas SudOest 167,4 161 
2 Mas Guitart SudEst 168 796 
3 Mas Gimbernat SudOest 182 470 
4 Cal Rei NordOest 145 190 
5 Mas Bernad SudEst 170 1.080 

Taula 1. Punt analitzats per a l’avaluació de l’impacta visual  
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Imatge 8. Punts analitzats per a l’impacte visual (Font: Google Earth) 

 
 
S’avaluen un total de 5 punts inclosos dins la conca visual de 1.000m de radi, considerant els 
punts de màxima visibilitat i zones d’efluència.  
 
En els següents punts s’avaluarà els punts de vista des de Mas Ros  cap a l’exterior (4.2.1.) i 
de l’exterior cap a Mas Ros (4.2.2.). 
 
 
 
4.2.1. PUNTS DE VISTA DES DE MAS ROS 
 
En el present punt avaluem la conca visual des del mas cap a l’exterior. L’entorn més immediat 
de Mas Ros són camps de conreu i zona boscosa. 
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Imatge 9. Punts de vista de Mas Ros cap a l’exterior 

 
Seguidament es presenten algunes vistes Mas Ros cap a l’entorn: 
 
• Vista Sud Est (1). Presència de camps de conreu en primer terme. En segon terme inici de 

zona boscosa.  
 

 
Imatge 10. Vista direcció sud des de davant la façana de Mas Ros 

    
Imatge 11. Vista direcció sud est on s’intueix la teulada de Mas Guitart 
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• Vista Est (2). Vista direcció est des de la façana  est del Mas. En aquesta direcció la massa 

boscosa hi és ben present en primer terme. L’orografia del bosc va en pendent fins el rec 
del Ramirol ubicat enmig del bosc.    

 

 
Imatge 12. Vista direcció est (Font: Pròpia) 

 
• Vista Nord (3). Vista direcció nord des de la façana posterior de l’edificació en la qual es 

visualitza els camps de conreu de la mateixa finca i les feixes arbrades.  
 

 
Imatge 13. Vista direcció Nord  
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• Vista Oest (4). Vista direcció oest des de Mas Ros. En primer terme s’hi visualitza una part 
de conreu agrari i l’era. En segon terme s’hi ubica la feixa amb algun arbre que inicia un 
nou camp de conreu en cota superior.    

 

 
Imatge 14. Vista direcció oest des de Mas Ros 

 
4.2.2. PUNTS DE VISTA DE MAS ROS DES DE L’ENTORN 
 
En el següent punt s’avaluen els punts de vista de  Mas Ros des de punts representatius de 
l’entorn  que s’han especificat anteriorment a la taula 1 i imatge 8.   
 
Id. 1 – Inici camí accés al Mas 
 
El desviament del camí rural per accedir ala mas s’inicia des del sud oest a una distància de 
161metre en línia recta i a la cota altimètrica 167,4 m. El camí rural continua fins al mas de 
Cal Rei. Entre l’accés i el mas s’hi ubica un camp de conreu i alguna petita massa d’arbres 
ubicades a les feixes del camp. El mas queda ensotat i lleugerament ocultat per els arbres.   
 

 
Imatge 15. Vista del Mas Ros des de l’accés al camí  
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Id. 2 – Mas Guitart 
 
El Mas Guitart s’ubica al sud est del mas a una distància de 796 metres en línia recta i a la cota 
altimètrica de 168 m.  Els masos són separats per els boscos d’en Pagès, boscos mixtes d’alzina 
i pi.  
 

 
Imatge 16. Vista entre Mas Ros i Mas Guitart 

 
Com ja s’ha vist en l’anterior imatge 11, el bosc realitza un efecte d’ocultació de les 
edificacions, així doncs, tot i que s’intueix la presència de construccions i es visualitzen les 
teulades, no hi ha una gran visibilitat entre ambdues cases.  

 
  

Id. 3 – Mas Gimbernat 
 
El Mas Gimbernat s’ubica al sud oest del mas a una distància de 470 metres en línia recta i a 
la cota altimètrica de 182 m.  Entre els masos s’hi emplacen camps de conreu i zona boscosa. 
Per accedir al Mas Ros, es passa per davant del Mas Gimbernat.  
 

    
Imatge 17. Imatges entre el Mas Ros i Mas Gimbernat 
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Mas Gimbernat es troba en cota altimètrica superior i tot i que sembla que hauria de poder-
se visualitzar el Mas Ros, la massa boscosa i les alteracions altimètriques del relleu 
n’impossibiliten la visibilitat.  
 

 
Imatge 18.Vista de Mas Gimbernat des del camí de Cal Rei 

 
Id. 4 – Cal Rei 
 
El Mas Cal Rei s’ubica al nord oest del mas a una distància de 190 metres en línia recta i a la 
cota altimètrica de 145 m.  Entre els masos s’hi emplaça el camps de conreu de Cal Ros. Aquest 
és el mas que es troba més pròxim a Cal Ros, tot i que actualment aquest no està habitat.  
 

   
Imatge 19. Vista entre Cal Rei i Cal Ros 

 

Tot i la poca distància entre els masos, el camp de cal ros fa una petita panxa assolint la cota 
de 150m d’altura. Juntament amb la presència d’arbres, fa que només es visualitzin les 
teulades de les edificacions.    
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Id. 5 – Mas Bernad 
 
El Mas Mas Bernad s’ubica al sud est del mas a una distància de 1.080 metres en línia recta i 
a la cota altimètrica de 170 m. Mas Bernard es un allotjament rural. Entre els masos s’hi 
emplaça els boscos de Can Camps . La densa vegetació entre ambdós impedeix totalment la 
visibilitat. 
  
 

   
Imatge 20. Vista general entre Mas Ros i Mas Bernad 

 
Des d’aquest punt, i degut a la densa vegetació no hi ha visibilitat entre les dues edificacions.  
 

 
4.3. VALORS DEL PAISATGE 
 
L’estudi s’emmarca en una zona rural. L’entorn immediat al mas és una zona de conreus 
combinat amb denses masses boscoses i edificacions aïllades, majoritàriament de caire 
residencial o agroturisme.  El mas es troba allunyat de nuclis urbans i de xarxa viària.  
 
Mas Ros s’emplaça en zona de protecció de les plantes per afavorir els pol·linitzadors 
d’alzinars i suredes. Els conreus immediats a Can Xerapis corresponen a ch-altres conreus 
herbacis (veure mapa 8).  
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Mapa 9. Cobertes del sòl i hàbitats de Catalunya (Font: Hipermapa) 

 
Com s’ha esmentat en punts anteriors, la finca s’emplaça en sòl no urbanitzable d’interès 
agrari i/o paisatgístic, ja que es troba de poc explotada urbanísticament i envoltada de 
vegetació.  
 
Tot i que la parcel.la no s’englobi específicament dins de un espai de protecció, si que es troba 
en sòl de protecció territorial per el valor paisatgístic, natural i rural de l’entorn. Així doncs, el 
valor paisatgístic més important de la zona és la preservació de l’entorn rural i paisatgístic de 
la finca.     
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5. PROPOSTA CONSTRUCTIVA 
 
5.1. ESTAT ACTUAL 
 
D’acord amb el punt MD 1.3 fins MD 1.7 del Projecte d’Actuació Específic en SNU de 
Rehabilitació i Ampliació de Mas Ros  redactat per els arquitectes Twobo Arquitectura i 
Giovanna d’Angelo,  l’estat actual de la construcció és la que es descriu en el present apartat. 
 
El mas s’organitza descrivint un rectangle en planta, les cares llargues del qual corresponen a 
les orientacions nord est i sud oest. Destaquen els volums de l’edificació principal i els volums 
dels coberts, tots ells conformant una era clarament delimitada.  
 

 
Imatge 21. Vista general del conjunt del mas 

 
Imatge 22. Estat actual del Mas Ros 
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L’edificació principal està formada per el cos principal forma un volum rectangular molt 
compacte organitzat en diferents alçades.  
 
La part situada més al nord, la més antiga, disposa d’una planta baixa, parcialment soterrada 
per la cara oest, i d’una planta primera sota d’un teulat cobert a dues aigües amb el carener 
paral.lel a les façanes més llargues.  Aquest cos s’organitza amb tres crugies  formades per 
parets de càrrega transversals que es manifesten a les dues plantes i organitzen tot el 
programa. A la planta primera hi trobem l’habitatge i a la planta inferior les corts pel bestiar. 
Ambdues plantes estan comunicades per una escala interior i la planta primera, lleugerament 
elevada per la cara oest, disposa d’una escala exterior fins a l’era. 

 
La part situada més al sud, de més recent construcció, disposa de tres plantes, les dues 
primeres al mateix nivell que el cos més baix, i la tercera, a sota coberta, sobresortint respecte 
el conjunt. També està cobert amb un teulat a dues aigües amb el carener alineat amb 
l’anterior teulat. Aquest volum probablement va ser una projectat com una ampliació dels 
edificis preexistents cap al sud ja que les dues primeres plantes estan comunicades al mateix 
nivell. 

 
El cos més antic està executat amb parets de càrrega de paredat de pedra revestida amb 
morter, forjats de volta de canó i coberta de bigues de fusta i teula ceràmica àrab. Les façanes 
presenten petites obertures en una composició desordenada a la planta primera que són 
gairebé inexistents a la planta baixa.  
 
El cos de factura més moderna està executat amb parets de càrrega de maó ceràmic 
parcialment revestides de morter. La composició i disposició de les obertures de la façana sud 
és ordenada i pautada amb disposició arrenglerada a dos nivells d’obertures amb arc i 
obertures sense arc. El conjunt, amb voluntat de esdevenir, probablement la façana principal 
de l’edifici, es completa amb una gran obertura arquejada en planta baixa. 

 
El cobert de la cara oest de l’edificació principal hi trobem les restes mig ensorrades d’un 
conjunt de construccions auxiliars situades a un nivell intermedi entre la planta baixa 
semisoterrada i la planta primera. Són d’una sola planta i estaven cobertes amb un sol vessant 
de teula ceràmica recolzada sobre parets de càrrega i pilars de paredats i/o ceràmica. Els 
coberts eren destinats a usos auxiliars del mas com podrien ser l’emmagatzematge.  
 
L’Era està situada a la cara nord de l’edifici principal i al mateix nivell dels coberts, queda 
elevada respecta la cara nord est. El desnivell en aquest punt es resol mitjançant un mur de 
contenció de terres.  
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Imatge 23. Vistes de l’estat actual del Mas 

El sistema de construcció de les edificacions és molt senzill, les parets no disposen d’aïllament, 
els forjats no s’ajusten als requeriments actuals pel que fa a l’estabilitat estructural i les 
cobertes tampoc disposen d’aïllament. L’estat de conservació, en general, no és bo i tampoc 
és compatible amb els nivells d’habitabilitat actuals. Part de les edificacions estan en runa, 
algunes cobertes han desaparegut i alguns forjats s’han ensorrat. 
 
El recompte de superfícies actuals és: 
 

 
Imatge 24 Taula de superfícies exposades al PAE 

 
Imatge 25 Estat actual (Font:Plànol 04 del PAE) 
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5.2. PLA D’ACTUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La proposta del “PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFIC DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE MAS 
ROS” consisteix en condicionar el mas a les necessitats residencials de la família propietària. 
 
Les actuacions principals  previstes són: 
 

• Rehabilitació i ampliació de l’edifici principal i  Enderroc i reconstrucció d’alguns 
coberts pel seu mal estat  

 
A nivell de l’estudi, les alternatives i l’impacte, les actuacions s’avaluaran de forma conjunta 
en una de sola.  
 
D’acord amb el punt MD 2.1. Descripció general del Projecte d’Actuació Específic en SNU de 
Rehabilitació i Ampliació de Mas Ros  redactat per els arquitectes Twobo Arquitectura i 
Giovanna d’Angelo, es descriu la proposta del projecte. La proposta consisteix en adequar el 
mas a les necessitats d’allotjament de la família propietària, i assolir els nivells òptims 
d’habitabilitat, d’estabilitat i de seguretat de l’edifici.  
 
Les intervencions previstes estableixen un diàleg amb les preexistències sense alterar 
significativament el caràcter actual del conjunt. 
 
La recuperació d’aquests espais mig enrunats i desocupats per a ús d’habitatge anirà 
acompanyada d’una regeneració dels espais exteriors que l’envolten. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Es manté la posició actual dels dos volums (edifici principal i coberts), el primer, objecte de la 
rehabilitació, per raons òbvies, i la reconstrucció del segon volum es fa sobre les alineacions 
de l’existent. 
 
El projecte preveu l’ampliació el cos més baix de l’edifici principal tot perllongant la planta 
baixa i primera en direcció nord creant una nova crugia i mantenint el ritme de les anteriors.  
 
La planta primera, actualment elevada respecte el nivell de l’era, es fa accessible a peu pla 
pujant el nivell actual de les terres 1 m. Així doncs, l’era actual queda per sobre l’anterior i el 
desnivell entre aquesta i el terreny per la cara nord est, resolt amb el mur de pedra existent, 
genera un espai soterrat per a les instal·lacions necessàries pel funcionament de l’habitatge. 
El volum resultant serà molt similar a l’actual, mantenint pràcticament les mateixes alçades 
de ràfecs i careners, però lleugerament més allargat en direcció nord.  
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Imatge 26. Estat actual planta baixa (Plànol 08 PAE) 

 

 
Imatge 27. Proposta Actuació Planta Baix (Plànol 11 PAE) 
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Imatge 28. Estat actual planta primera (Plànol 07 PAE) 

 
 

 
Imatge 29. Proposta d’Actuació Planta Primera (Plànol 12 PAE) 
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Imatge 30. Estat Actual Planta Segona (Plànol 06 PAE) 

 
 

 
Imatge 31. Proposta d’Actuació Planta Segona (Plànol 13 PAE) 
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La planta soterrani quedarà totalment oculta pel mur de paredat i l’efecte serà similar al que 
produeix el mur en aquest moment. 
 
En relació a la composició de les façanes, s’ha buscat un equilibri entre el ritme i proporcions 
dels buits actuals, i algunes obertures més generoses per tal d’afavorir l’assolellament del nou 
programa habitacional. 
 
Els coberts, degut al seu mal estat de conservació, no són aptes per a la seva rehabilitació. 
S’ha optat pel seu enderroc i la posterior reconstrucció d’alguns d’ells, concretament el cobert 
de més al nord.  
 

 
Imatge 32. Proposta Coberts (Plànol 15 PAE) 

 
El nou porxo es projecta recolzat al mur oest de l’era i amb un sol teulat d’un vessant. La 
reconstrucció es realitza en l’espai que ocupen els coberts enderrocats sense sobrepassar la 
seva posició ni la seva superfície. 
 
El projecte planteja restaurar completament aquests coberts segons la mateixa tècnica 
constructiva. Es planteja minimitzar la superfície d'aquest i adaptar-la a la proposta de 
rehabilitació generant una plaça o era d'entrada més generosa i agrupant el gruix de coberts 
cap a la banda nord-oest de la parcel·la, arribant fins l'antic mur de tanca de la parcel·la, tal 
com feia antigament. 
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Imatge 33. Estat actual i proposta dels coberts (Plànol 20 PAE) 

 
La rehabilitació preveu la recuperació dels sistemes constructius tradicionals d’aquests tipus 
d’edificacions adaptats als requeriments actuals pel que fa la resistència estructural i al foc, i 
molt especialment a l’eficiència energètica. 
 
En aquest sentit es recuperen els sostres de voltes existents a la planta baixa, i es 
reconstrueixen allà on s’han alterat o allà on s’amplia. En la mateixa línia, malgrat les 
necessitats actuals d’espais diàfans, s’han mantingut les antigues crugies estructurals allà on 
s’adapten al programa funcional com és el cas de la planta baixa. Per contra a la planta 
primera, on el programa funcional requereix grans espais oberts, només s’han mantingut 
parcialment en forma de parets adintellades o de pilastres arran de façana. 
 
Els nous forjats seran de fusta i les cobertes seran de teula àrab sobre encadellat ceràmic 
recolzat sobre embigats de fusta. 
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Les façanes aniran revestides de morter de calç però evidenciant la textura de la pedra que 
recobreix, i les obertures seran de fusteria de fusta. 
 
La restitució del programa residencial a Mas Ros s’organitza en tres plantes, la principal o 
primera amb l’estar, la cuina i el menjador, la baixa es reserva a diferents dormitoris i estudis, 
i la planta primera amb el dormitori principal. Complementàriament, al voltant de l’edifici 
principal hi trobem usos auxiliars com l’espai per a les instal.lacions situat en un soterrani i 
diferents espais per al lleure com són la porxad, el jardí i la piscina situats a l’antiga era. 
 
La superfície total de conjunt passa dels 634 m2 construïts actuals als 744,20 m2 construïts 
proposats. 
 
Recompte de superfícies construïdes proposades: 
 

 
Imatge 34. Taula de superfícies proposades exposada al PAE 

 
El projecte preveu l’ampliació de l’edifici existent i la creació de una planta soterrani. En el 
punt MD 2.5 del PAE es justifica la necessitat d’ampliació de la següent manera: “El promotor 
del projecte, actualment vivint fora de Catalunya, té la intenció de traslladar la seva residència per a 
estades de llarga durada a Mas Ros. Té previst també, el trasllat de part de la seva activitat 
professional, la qual requerirà el desplaçament i allotjament de visitants. Mas Ros té doncs, un 
programa residencial de gran extensió que va més enllà de les necessitats purament familiars i/o 
amicals. Les dimensions de l’actual edificació no permeten donar resposta a totes aquestes necessitats, 
és per aquest motiu que es planteja l’ampliació. En aquest mateix sentit, un cop el programa 
residencial ocupa tota l’edificació i l’ampliació i, reservant l’espai dels coberts per el gaudi a l’aire lliure, 
es posa de manifest la necessitat de generar més espai per a l’allotjament del sistema de instal·lacions 
del mas. En aquest cas, i per tal de facilitar-ne la integració, s’ha optat pel soterrament complet del 
programa tècnic.” 
 
L’accés al mas es realitza a través del camí existent. Es manté l’actual subministrament 
d’aigua potable provinent de la xarxa municipal i es preveu la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per a la generació d’energia elèctrica. Es preveu també, la instal·lació d’una 
depuradora d’aigües residuals biològica. 
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Les característiques de les intervencions previstes en les edificacions existents i en les de nova 
execució en relació a la seva volumetria, composició i acabats, seran les pròpies de les 
edificacions de la zona que les envolten. Els criteris formals que s’apliquen són: 
 

- Volumetria compacte i unitària. 
- Cobertes de geometria senzilla i equilibrada. 
- Composició de buits i plens variada, evitant la repetició modular d’una sola tipologia i 
amb predomini del ple sobre el buit. 
- Utilització dels acabats propis de les construccions del voltant com són els arrebossats i 
pintats, empostissats de fusta, serralleria metàl·lica i/o de fusta. 
- Utilització de textures i colors que facilitin la integració amb l’entorn proper natural i 
edificat. 
 

El criteri general ha estat mantenir el màxim les característiques actuals pel que fa a la 
composició volumètrica i de les façanes, però, puntualment en algunes façanes, per raons de 
millora de la funcionalitat i habitabilitat de l’ interior de les construccions (assolellament, 
vistes, ....), s’ha optat per una composició de les façanes amb alguns elements diferents dels 
actuals. 
 
 
5.3. ESTUDI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA UBICACIÓ PROPOSADA 
 
El projecte consisteix en la rehabilitació i ampliació de Mas Ros per a la seva adequació com 
a habitatge familiar.  El projecte s’ha desenvolupant tenint en compte, com a premissa 
principal mantenir l’estructura i  composició dels volums existents i integrar el nou volum amb 
un tractament unitari i harmonitzat del conjunt de l’edifici.  Les alternatives estudiades han 
estat les següents: 
 

• Alternativa 0. La no realització del projecte 
• Alternativa 1. Realització del projecte amb plaques solars a coberta 
• Alternativa 2. Realització del projecte amb plaques solars sobre terra 

 
L’alternativa 0 considera la no realització del projecte, és a dir, la no realització d’obres per a 
la rehabilitació i ampliació de Mas Ros per a la seva adequació com a habitatge familiar. 
Aquesta alternativa es considera que genera un impacte visual negatiu en el medi, ja que la 
no actuació de rehabilitació de la construcció implica una degradació paulatina de la 
construcció i conseqüentment del seu entorn immediat.  
 
La rehabilitació de masos existents són actuacions de millora i conservació del patrimoni 
cultural i històric de la comarca. 
 
Les actuacions previstes pretenen rehabilitar la construcció per adequar-lo a les normatives 
vigents i assolir els nivells òptims d’estabilitat, habitabilitat i de seguretat en l’edifici.   
 
A nivell de impacte paisatgístic es considera un impacte negatiu el fet de no actuar en una 
construcció d’aquestes característiques. 
 



EIIP_PAE AMPLIACIÓ MAS ROS 
Desembre 2021 

 

 
40 

 

Per tot l’exposat, es descarta l’alternativa 0, i es considera positiu el projecte de rehabilitació 
i ampliació de Mas Ros. 
 
L’alternativa 1 considera la realització del projecte, és a dir, la realització de les actuacions 
descrites en l’apartat 5.2. de Pla d’Actuació i Descripció de la proposta, a nivell constructiu.  
 
Aquesta alternativa planteja la instal·lació de plaques solars en les cobertes de les edificacions 
(opció 2 i opció 3 del plànol 21 del PAE). Per tal que les plaques tinguin una màxima eficiència 
necessiten una inclinació mínima i orientació cara sud. En base a aquestes premisses es 
plantegen dues opcions de plaques en la coberta de l’edificació principal (opció 3) o en la 
coberta de es cobertes del cobert (opció 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge 35. Fotomuntatge ubicació plaques solars (Plànol 21 del PAE) 

 
La opció 3 planteja les plaques en la coberta de l’edifici principal a una altura superior a les 
cobertes de la opció 2. Dins d’aquestes dues opcions es prioritzaria la ubicació de la opció 2 
tenint en compte l’altura de les teulades. 
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L’alternativa 2 considera la realització del projecte, és a dir, la realització de les actuacions 
descrites en l’apartat 5.2. de Pla d’Actuació i Descripció de la proposta, a nivell constructiu.  
 
Aquesta alternativa planteja la instal·lació de plaques solars terreny. Per tal que les plaques 
tinguin una màxima eficiència necessiten una inclinació mínima i orientació cara sud. En base 
a aquestes premisses es planteja la ubicació de les plaques a la feixa ubicada al nord de la 
casa i oridentades direcció sud.   
 

 
Imatge 36. Alternativa 2 ubicació plaques solars sobre terra (Plànol 22 del PAE) 

Aquesta ubicació està lliure de massa arbòria i es troba inclosa dins la finca de la mateixa 
propietat. 
 
Per tal de valorar i justificar l’alternativa escollida es realitzen les següent valoracions:  
 

• L’alternativa 1: 
o aprofitaria la rehabilitació de les cobertes per a la instal·lació de les plaques. 
o no caldrà soterrament de línia de connexió ja que el punt de subministrament 

es la mateixa vivenda 
o la orientació i inclinació de les plaques sobre la coberta permet assolir 

rendiments òptims 
o entre les opcions 2 i 3 de ubicació de les plaques es prioritzarà la coberta de 

menor alçada per minimitzar l’impacte visual de la coberta. 
 

• L’alternativa 2:  
o Les plaques s’ubiquen sobre  terreny actualment de conreu, que es 

reconvertiria en terreny de pastureig. 
o La línia elèctrica de connexió serà soterrada per minimitzar l’impacte visual. 
o la orientació i inclinació de les plaques sobre la coberta permet assolir 

rendiments òptims. 
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Així doncs, d’acord amb les valoracions de cada una de les alternatives exposades, s’escull 
l’Alternativa 2, de ubicació de les plaques sobre el terreny. El motiu principal per escollir 
aquesta alternativa, és l’impacte visual. Si tenim en compte que el mas és poc visible des de 
l’entorn, si bé, la mínima visibilitat que es té precisament és de les cobertes.  

La presència doncs, de les plaques en la teulada seria un element d’impacte visual i 
paisatgístic. La ubicació de les plaques sobre el terra i envoltades de vegetació permet que 
aquestes no sobresurtin de la línia visual i quedin integrades en el medi. 

5.4. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA 

S’entén per fragilitat paisatgística, la susceptibilitat d’un territori concret a veure alterat els 
seus valors i el seu caràcter, per l’efecte paisatgístic que pugi produir una actuació proposada. 

Analitzem els factors que repercuteixen especialment a la fragilitat del paisatge: 

FACTORS DE 
FRAGILITAT 

PAISATGÍSTICA 
INCIDÈNCIA 

Conca Visual 

En el punt 4.2 de la present memòria s’avalua la conca visual 
de radi 1Km de l’emplaçament i es determina que té una 
influència mínima, ja que el mas queda ocultat per la vegetació 
i orografia del terreny i només es visualitza les cobertes. 

Accessibilitat 
L’accés fins a l’habitatge es realitzarà a través de l’accés  actual 
de camí rural. No es preveu una modificació dels accessos 
existents.  

Grau de freqüentació L’habitatge és particular per tant, el grau de freqüentació es 
limita a nivell particular.  

Capacitat 
d’emmascarament de la 

vegetació 

Existeix un efecte d’ocultació per vegetació de forma 
immediata per la façana est, la qual no hi ha visibilitat per 
efecte d’ocultació de la massa forestal. Per la resta de punts, 
la orografia del terreny, en la qual el mas es troba en cota 
lleugerament inferior respecte l’entorn immediat, i la massa 
forestal en segon terme, permet una gran capacitat 
d’emmascarament de l’edificació. Mas Ros està envoltada de 
massa boscosa alternada en clapes de camps de conreu. 

Edificacions 

L’edificació es construirà amb criteris d’integració paisatgística 
en quant a materials constructius i cromatografies de colors i 
donaran compliment a les Normes Urbanístiques en sòl no 
urbanitzable. La volumetria, composició i acabats seran les 
pròpies de les edificacions de la zona que les envolten.  

Presència d’elements 
discordants 

Les actuacions a realitzar no inclouran la presència d’elements 
discordants.  

Taula 2. Taula de factors de fragilitat 
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Les actuacions objecte del PAE per a la rehabilitació i ampliació de Mas Ros, són les mínimes 
per tal de poder adequar l’habitatge a les normatives de seguretat i habitabilitat vigents, 
alhora que a les necessitats de la propietat.  
 
Així doncs, la rehabilitació i ampliació de Mas Ros no tindrà una afectació representativa en 
la fragilitat paisatgística de l’entorn, ja que: 
 

• no alterarà els valors ecològics i paisatgístics 
• no implicarà una alteració del mosaic paisatgístic de l’entorn 
• no s’altera l’orografia del terreny ni la parcel·la 
• els elements a construir no impliquen danys al medi ambient i es seguiran criteris 

d’integració 
• l’aparició de la piscina està annexada al conjunt de les edificacions i en el conjunt de 

la volumetria, evitant l’aparició d’elements aïllats 
• l’ampliació es realitza en terreny soterrany, evitant l’aparició de nous elements en 

alçada.  
 

Per tots aquests motius, es pot afirmar que la fragilitat paisatgística serà mínima en aquestes 
actuacions. 
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6. IMPACTE PAISATGÍSTIC 
 
Com s’ha vist en l’apartat 5.4. Fragilitat paisatgística, el projecte que es proposa implantar té 
una incidència mínima i no efecte de forma significativa a la fragilitat de l’espai. 
 
Es realitza una caracterització dels possibles impactes i segons  cadascuna de les actuacions a 
realitzar per desenvolupar en el PAE de Rehabilitació i Ampliació de Mas Ros, diferenciant la 
fase de construcció i la fase de funcionament.  
 
Els impactes s’han valorat en funció de si són:  
 

• Compatibles o lleus: 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. 

• Servers: impactes que no es poden solucionar amb mesures d’integració i fan 
aconsellable replantejar la concepció del projecte. 

• Crítics o incompatibles: impactes amb efectes molt intensos en els paisatge, que 
superen el llindar tolerable i fan desaconsellable la proposta. 

 
A la següent taula es presenta una valoració dels impactes: 
 

Actuació Caracterització Descripció VALORACIÓ Mesures d’Integració (si s’escau) 

Fase de 
construcció 

 

 
Impacte visual 

 

Impacte ocasionat per la 
maquinària, personal i materials 

durant l’execució de les obres 
Compatible 

-Coordinar les tasques de maquinària 
per minimitzar la durada dels treballs 

- La introducció de maquinària i 
personal serà la mínima i imprescindible 

-S’habilitarà un espai per a 
l’emmagatzematge de la maquinària i 

material de l’obra 

Afectació a la 
vegetació 

Afectació a la vegetació de 
l’entorn directe per a 

l’emmagatzematge de materials i 
maquinaria  

Compatible 
-Es definiran les zones de acopi de 

material, residus i maquinària en zones 
de no afectació a la vegetació.  

 

Generació de pols 
Generació de pols derivada de les 
tasques d’enderroc i trànsit rodat, 

principalment   
Compatible -Remullat de les superfícies, en cas que 

sigui necessari. 

Accessibilitat Accés a la finca Compatible -No es modifica el traçat de l’accés 
existent 

Impacte acústic 
Impacte ocasionat per la utilització 
de maquinària, personal i treballs 

constructius 
Compatible 

-No es realitzaran tasques en horari 
nocturn 

-Es pararà la maquinària sempre que 
aquesta no s’usi 

Fase de 
funcionament  

Impacte visual 
Impacte visual provocat per 

l’edificació i elements associats 
com són les plaques solars i la 

piscina  

Compatible 

-S’aplicaran criteris de integració 
paisatgístic a nivell constructiu tant en 

materials, coloració com tipologies 
constructives assimilables a l’entorn 

agrorual en el que s’emplaça. 

Afectació a la 
vegetació 

Afectació a la vegetació i a la fauna 
per la presència d’activitat 

humana a l’entorn 
Compatible 

-Es recomana mantenir la vegetació i en 
cas de nova plantació prioritzar les 

espècies autòctones.  

Accessibilitat i 
freqüentació Accés a l’habitatge Compatible 

-L’efluència de vehicles es limitarà als 
habitants de la vivenda i visites 

externes. 
 

Taula 3. Valoració dels impactes de l’actuació 
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La rehabilitació de l’edificació en general es considera un impacte positiu tenint en compte 
que actualment l’edificació es troba en estat d’abandonament i les estructures estan 
malmeses fent perillar l’estabilitat de l’edificació. La rehabilitació permetrà la integració del 
paisatge i reduir-ne l’impacte visual per l’eliminació d’elements discordants en el territori.   
 
Una vegada avaluats els impactes es determina que l’impacte és COMPATIBLE, és a dir, que 
el projecte genera un impacte que permet una integració de la proposta amb l’aplicació de 
mesures senzilles.  
 
Així doncs, l’impacte visual es pot considerar molt poc visible, ja que com s’ha definit en 
l’apartat 4.2. Visibilitat de l’emplaçament, l’orografia del terreny, la vegetació i altres 
edificacions que conformen el paisatge actuen com a atenuants, i per altra banda, les 
edificacions de les activitats quedaran integrades en el paisatge i l’entorn. 
 
Els impactes derivats de la fase de construcció i funcionament de l’habitatge són compatibles 
amb l’entorn rural i boscos en el que s’ocupa.  
 
Així doncs, en base a l’anàlisi realitzat a la taula 3, s’observa que els efectes paisatgístics de 
l’actuació prevista és  compatible, és a dir, que els impactes permeten una integració de la 
proposta amb l’aplicació de mesures senzilles. D’aquesta manera es pot concloure que el 
Projecte d’Actuació Específic  de rehabilitació i ampliació de Mas Ros es considera un 
impacte compatible amb el paisatge que l’envolta. 
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7. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 
 
Es presenta un anàlisis dels criteris d’integració que s’han incorporat en el desenvolupament 
del projecte. 
 
Per a la determinació de les mesures s’han tingut en consideració els criteris urbanístiques 
per a la tipologia de sòl no urbanitzable que ens ocupa, igualment com els criteris ambientals 
especificats en el punt 2.4 de Planejament especial. 
 
Les mesures preventives, correctores i compensatòries que s’adoptaran per portar-ho a 
terme són entre d’altres: 
 

• Aprofitar l’orografia del terreny per a les noves construccions i minimitzar els 
moviments de terres tot aprofitant els  desnivells del terreny. 

• Es minimitzarà el moviment de terres i en cas necessari, es prioritzarà el 
reaprofitament dins del mateix establiment per anivellament del terreny. Tot i que en 
el present projecte el moviment de terres serà mínim s’haurà de tenir en compte la 
present mesura. 

• S’aprofitaran tots els camins existents, tant principals com secundaris.  
• Es mantindran les proporcions dels volums existents. 
• Les noves edificacions hauran de mantenir la tipologia de construccions existents. 
• Tractament unitari dels tancaments i dels acabats de les teulades.  
• S’utilitzaran colors terrosos per a la coberta i façana de les edificacions, per tal  que 

s’integrin amb  de conreu de la zona.  
• Els acabats seran els propis de les construccions de l’entrons, com són arrebossats i 

pintats, empostissats de fusta, serralleria metàl·lica i/o de fusta. 
• Es respectarà i mantindrà en tot moment la vegetació actualment existent en tot el 

perímetre de l’activitat, la qual permet una integració en l’espai i una minimització de 
l’impacte visual.  

• Minimitzar l’enllumenat exterior. En cas de instal·lació de la il·luminació s’aplicaran 
bombetes de baix consum i la il·luminació serà amb FHS ≤1% (projectors en posició 
horitzontal i llum led).  

• Sistema de tractament de les aigües residuals sigui soterrat o semisoterrats, per tal 
d’evitar dipòsits aeris com a element distorsionador del paisatge.  

• Limitar les superfícies pavimentades exteriors. 
• Durant les obres es mantindran els exteriors de les instal·lacions en correcte estat 

d’endreça i neteja, per això es definiran zones especifiques d’emmagatzematge de 
maquinària, materials i residus. 

• La piscina ha d’estar integrada a l’entorn.   
 
No es preveu l’aplicació de mesures compensatòries. Les mesures descrites són preventives 
o correctores, i s’emmarquen  sota l’estratègia d’harmonització i mimetisme, permetran la 
integració paisatgística de les actuacions a realitzar. 
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8. CONCLUSIONS

L’objectiu de l’actuació és la rehabilitació i ampliació de Mas Ros per al seu ús com a 
habitatge familiar.   

Els criteris seguits i les mesures exposades persegueixen integrar les actuacions en les 
instal·lacions d’una manera senzilla i respectuosa amb el medi natural que l’envolta. 

Amb aquesta intenció el Projecte contempla una rehabilitació dels volums existents i 
l’aparició de un nou cos que mantindrà les alçades i pendents dels teulats existents. Tots els 
volums reben un tractament unitari dels seus tancaments i de l’acabat de les teulades. El 
resultat és un conjunt unitari, harmònic però al mateix temps amb cert dinamisme que millora 
significativament l’impacte paisatgístic de les construccions existents.   

Els criteris seguits i les mesures exposades persegueixen integrar la construcció  a les 
construccions existents d’una manera senzilla i respectuosa amb el medi natural que 
l’envolta, i no comporten cap element ni cap factor que repercuteixi en la fragilitat del 
paisatge, ja que no alterarà els valors ecològics ni paisatgístics. Per tots aquests motius, es 
pot afirmar que la fragilitat paisatgística serà mínima. 

Amb tot plegat, l’estratègia d’harmonització i mimetisme que s’ha seguit en el disseny de la 
proposta, suposa que l’adequació de l’habitatge tingui un impacte compatible amb el 
paisatge que l’envolta. 

Vic,  15 de desembre de 2021 

Mireia Pou Terricabras 
VECTOR AMBIENTAL 


