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I MEMÒRIA 

 

MG  Dades generals 

 

MG.1 Identificació i objecte del projecte 
 
  

Projecte: Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable 
Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació i ampliació d’un mas existent per a usos 

residencials 
Emplaçament: Mas Ros 
Municipi: Vilademuls, comarca del Pla de l’Estany 
UTM: 42.155528, 2.854056 

 
Ref cadastral: 17232A005000140000ZD 

 
 
MG.2 Agents del projecte  
 
  

Promotor / propietari: Nom: Marcos Santana  
NIE: X 8824458-W 
Domicili: 9300 W Bay Harbor Drive, Miami Beach, 33154, 
Florida-USA 
 

  
  
Arquitectes: Nom: TWOBO ARQUITECTURA  

Domicili: carrer Providència  69, At 2, Barcelona 
Correu electrònic: info@two-bo.com 
 

 
 
Arquitecta 
col·laboradora: 

GIOVANNA D’ANGELO 
Domicili: Travessera de Gràcia 206, 1o 4a ,08012  Barcelona 
Correu electrònic: giovannadangelo@icloud.com 
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MD  Memòria descriptiva 

 

MD 1 Informació prèvia: objecte i condicionants inicials 
 
 

MD 1.1 Objecte 
 
L’objecte del projecte és la descripció de les actuacions que han de permetre la rehabilitació i 
ampliació de Mas Ros per a usos residencials. Aquest projecte acompanyat de l’estudi d’impacte i 
d’integració paisatgística forma part de la documentació necessària per a la sol·licitud a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de l’aprovació de les actuacions a dur a terme. 
 
MD 1.2 La finca de Mas Ros 
 
La finca anomenada Mas Ros es troba situada en el terme municipal de Vilademuls, a la comarca del 
Pla de l’Estany. S’emplaça al nord oest i a les afores del nucli urbà, en el veïnat conegut com Galliners. 
 
 

 
 
El veïnat de Galliners, a part del nucli urbà emplaçat vora la carretera GIV-5141 que porta a 
Vilademuls, està majoritàriament format per zones boscoses clapejades per clarianes agrícoles i 
esquitxat per una gran varietat de construccions agropecuàries. La major part d’elles s’agrupen en 
masos formats per un edifici residencial principal i uns coberts per usos vinculats a l’explotació de la 
finca. Mas Ros, situat entre Cal Rei, al nord, i Mas Gimbernat, al sud, és un d’aquests masos i ocupa 
una posició relativament llunyana respecte el nucli residencial del Galliner. L’accés a la finca, venint de 
Vilademuls, es fa a través de la carretera GIV-5142 tot resseguint la xarxa de camins veïnals d’ús 
públic. 
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La finca de Mas Ros, d’acord amb el cadastre, té una superfície aproximada de 9,5 ha; el mas ocupa la 
part central més occidental i s’emplaça sobre un suau vessant que baixa en direcció oest cap a un 
bosc. Situat just en el límit del bosc amb el conreu, té l’accés principal per la cara oest. L’accés es 
produeix mitjançant una pista de terra compactada. No es coneix l’antiguitat del conjunt, però per la 
tipologia edificatòria d’algunes de les parts, de ben segur que és superior als 100 anys. 
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Vista del mas des de l’accés 

 
MD 1.3 El mas  
 
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.  
 

 
Vista aèria del mas 
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Edificació principal: 
 
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 posterior 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 projectat com una ampliació dels edificis preexistents cap al sud ja que les dues 
primeres plantes estan comunicades al mateix nivell. 
 
Tipologia constructiva: 
 
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 tardana 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 d’esdevenir, probablement la façana principal de l’edifici, es completa amb una 
gran obertura arquejada en planta baixa. 
 
Coberts: 
 
A 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.  
 
Era: 
 
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. 
 
 
MD 1.4 Serveis tècnics del mas 
 
El mas només disposa d’abastament d’aigua de la xarxa municipal.  
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MD 1.5 Estat de conservació de les edificacions 
 
Com ja s’ha comentat 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. 
 
 
MD 1.6 Recompte de superfícies construïdes actuals 
 

 
 
Superfícies expressades en m2, coberts comptabilitzats al 100% 

  

Estat actual
Edifici principal Planta soterrani

Planta baixa 197,30
Planta primera 196,00
Planta segona 69,70

463,00

Coberts  171,00

Total 634,00



REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE MAS ROS                                                                                                                                                MEMÒRIA  
                                                                                                                                                                                                                  novembre 2021 
 

 

MD 2 Descripció del projecte 
 
 

MD 2.1 Descripció general del projecte 
 
L’objectiu principal d’aquesta actuació és l’adequació del 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. En 
funció de l’estat de conservació i del nivell d’habitabilitat de les construccions actuals, s’ha optat per a 
la seva rehabilitació o per el seu enderroc i edificació de nova planta. En aquest sentit s’ha previst la 
rehabilitació i ampliació de l’edifici principal, per contra, es preveu l’enderroc i la reconstrucció 
d’alguns dels coberts degut al seu mal estat. 
 
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. 
 
 
MD 2.2 Volumetria, composició i posició 
 
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 del 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. 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. 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. 
 
 
MD 2.3 Tipologia constructiva 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
 
MD 2.4 Programa funcional i superfícies 
 
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 segona 
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 porxada, 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 

 

 
Superfícies expressades en m2, porxada i piscina comptabilitzades al 100% 
 

 
MD 2.5 Justificació de la necessitat d’ampliar l’edificació existent i de la creació d’un soterrani 
 
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. 
 

Estat actual Ampliació Reconstrucció Obra nova Proposta
Edifici principal Planta soterrani 80 80

Planta baixa 197,30 46,10 243,40
Planta primera 196,00 46,10 242,10
Planta segona 69,70 69,70

463,00 92,20 80,00 635,20

Porxada  171,00 109,00 109,00

Total  744,20

Piscina 67,54
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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. 
 
 
MD 2.6 Accessos i serveis  
 
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. En 
el projecte s’han estudiat tres alternatives per a la instal·lació de les plaques solars. La primera on les 
plaques estan recolzades directament a terra, la segona on les plaques es recolzen sobre els teulats de 
l’edificació principal i la tercera on les plaques es recolzen sobre el teulat del cobert. El projecte es 
decanta per l’opció primera ja que és la que té menys impacte visual. Les plaques sobre els teulats 
serien excessivament visibles i alterarien els valors patrimonials que el projecte vol mantenir. 
 
 
 
MD 2.7 Tractament de les edificacions i de l’entorn 
 
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.  
 
 
MD 2.8 Integració paisatgística 
 
El resultat de la rehabilitació dels volums existents, manté pràcticament les proporcions dels existents. 
El nou cos, manté les alçades i pendents dels teulats existents, per bé que augmenta de longitud. Tots 
el volums reben un tractament unitari dels seus tancaments i de l’acabat dels teulats. El resultat és un 
conjunt unitari, harmònic però al mateix temps amb cert dinamisme que millora significativament 
l’impacte paisatgístic de les construccions existents.  
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Aquest projecte s’acompanya d’un Informe d'impacte i integració paisatgística que té per objecte 
avaluar la idoneïtat i suficiència dels criteris o les mesures adoptades en ell, per integrar en el paisatge 
les actuacions, usos, obres o activitats a realitzar.  
 
La redacció de la documentació i de l'EIIP s'emmarca en els articles 20, 21 i 22 del Decret 343/2006, de 
19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. 
 
La redacció de l'EIIP té per objectius principals: 
 
- Conèixer de forma aprofundida el paisatge sobre el qual es preveu portar a terme l’actuació. 
- Conèixer la visibilitat i les conques visuals que tindran les noves construccions. 
- Valorar la integració paisatgística de les noves construccions. 
- Proposar mesures d'integració paisatgística, si s'escau. 
 
Les conclusions de l’informe s’han tingut en compte en la redacció del projecte. 
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MD 3 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 
 

MD 3.1 Marc normatiu 
 
La legislació vigent aplicable en la redacció d’aquest projecte és la següent: 
 

- D 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, TRLU. 
- D 305/2006, del 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, RLU. 
- D 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, RPLU. 
- D 343/2006, de 19 de setembre, desenvolupament  de la Llei8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, publicat el 15 d’octubre de 2010, PTPCG. 
- Pla director urbanístic del Pla de l’Estany, publicat el 22 d’abril de 2010, PDU. 
- Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilademuls, publicat el 12 de maig de 2017, POUM. 

 
 
MD 3.2 Classificació i qualificació del sòl 
 
El PTPCG identifica la zona de Mas Ros com a espai obert en sintonia amb la classificació establerta pel 
POUM com a sòl no urbanitzable, però no estableix cap tipus de protecció. En aquest sentit insta, amb 
aquesta classificació, a la preservació dels valors agrícoles, ambientals, ecològics o científics, 
paisatgístics i patrimonials. 
 

 

 

 

 
Detall plànol d’ordenació del PTP de les Comarques Gironines 

 
El POUM de Vilademuls, classifica la zona de Mas Ros com a sòl no urbanitzable i el qualifica com 
“Rústic comú. Rústic comú o erm. Clau 20a”. Aquesta qualificació engloba tots aquells sòls que tenen 
un alt valor agrícola, forestal o paisatgístic, i l’ús com a habitatge familiar, és admès. El mas, malgrat 
estar proper a la xarxa viària, queda exclòs de la zona de protecció on no està admesa l’edificació.  
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Detall de plànol “Estructura general i orgànica del territori” del POUM  
 

 
MD 3.3 Regulació del sòl no urbanitzable 
 
El sòl no urbanitzable queda regulat al TRLU de la següent manera: 
 
Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
 
1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi 
ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals 
i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la 
configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió 
social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 
3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació territorial, 
l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
 
Article 32. Concepte de sòl no urbanitzable 
 
Constitueixen el sòl no urbanitzable: 
... 
b) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessari classificar com a sòl no 
urbanitzable per raó de: 
Primer. La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en matèria de sòl. 
Segon. L'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d'acord amb el 
model de desenvolupament urbanístic sostenible definit per l'article 3, i també la concurrència d'altres 
criteris objectius establerts pel planejament territorial o urbanístic. 
Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides o denominacions 
d'origen. 
... 
 
Article 47. Règim d’ús del sòl no urbanitzable. 
 
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de 
llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del 
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principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la 
legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les 
facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 
... 
3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de 
planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques o històriques. 
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic 
negatiu. 
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament 
urbanístic en el catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un 
establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme 
rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a 
serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha d’ésser previst 
expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les construccions a 
què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a 
l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest 
apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat 
respectiu. 
 
 
MD 3.4 Llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable 
 
El procediment per l’aprovació de determinats projectes en sòl no urbanitzable queda regulat al TRLU 
de la següent manera: 
 
Article 50  Reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions en sòl no urbanitzable 
 
1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui ha 
d’informar sobre els projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les construccions que 
estableix l’article 47.3, llevat que aquests projectes només comportin obres de conservació, 
d’adequació, de millorament o de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic. La 
comissió territorial d’urbanisme ha d’emetre aquest informe en el termini de dos mesos a partir que 
disposi de l’expedient. La llicència només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de 
fixar les mesures correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 48.2. En 
el cas que la reconstrucció o rehabilitació projectada sigui susceptible de pertorbar el funcionament 
normal de les explotacions agràries existents en l’entorn immediat, abans de sotmetre el projecte 
tramitat a la consideració de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, l’ajuntament ha de 
sol·licitar un informe al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia sobre la 
incidència del projecte tramitat amb relació al funcionament de les explotacions agràries existents i 
sobre les eventuals mesures que s’han d’incloure en el projecte tramitat per a compatibilitzar-lo amb 
aquestes explotacions. 
2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les construccions 
situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que 
en determinen la preservació o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els 
criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han 
d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la 
protecció i el millorament del paisatge. 
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3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat 
preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les 
característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que 
estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives 
d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3.c, la rehabilitació de la construcció afectada pot 
comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per a corregir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu. 
 
Article 51 Directrius per a les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable 
 
1. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions en sòl no 
urbanitzable han d'ésser els propis de l'àmbit territorial on siguin emplaçats. El planejament territorial i 
el planejament urbanístic han d'establir els criteris o les condicions necessaris per fer efectiva aquesta 
directriu. 
2. Les llicències municipals per a l'edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials 
que s'han d'adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l'obtenció dels subministraments 
necessaris i l'assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, 
salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En tot 
cas, s'aplica a aquestes condicions d'edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà l'article 
41.3. 
 
El POUM de Vilademuls no disposa de catàleg de masies en sòl no urbanitzable; en aquests casos és 
d’aplicació l’article 47 del RPLU: 
 
 
Article 47 Aprovació d’un projecte d’actuació específica 
 
.... 
 
47.2 L’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat per 
a la reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions a què fa referència 
l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme també requereix l’aprovació d’un projecte d’actuació específica, 
mentre el planejament urbanístic general o especial no contingui el catàleg específic que identifiqui les 
construccions que poden ser reconstruïdes o rehabilitades. 
 
 
MD 3.5 Directrius per a les edificacions en sòl no urbanitzable 
 
El TRLU diu el següent respecte les directrius per a les noves edificacions en sòl no urbanitzable: 
 
Article 51. Directrius per a les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable 
 
1. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions en sòl no 
urbanitzable han d'ésser els propis de l'àmbit territorial on siguin emplaçats. El planejament territorial i 
el planejament urbanístic han d'establir els criteris o les condicions necessaris per fer efectiva aquesta 
directriu. 
... 
 
El POUM de Vilademuls, en relació a les obres per a la reconstrucció o rehabilitació de les masies i 
cases rurals fixa les següents condicions a l’article 332: 
 

x Admet que les obres es destinin a l’habitatge familiar. 
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x Admet, d’acord amb l’article 55.3 del RLU, les ampliacions degudament justificades que no 
superin el 20% de la superfície construïda del volum principal, i sempre que no afectin els 
valors arquitectònics i paisatgístics concurrents. 

I pel que fa a les condicions de l’edificació de les obres de reforma estableix que hauran de conservar 
els elements arquitectònics que donen caràcter a l’edifici tot respectant-ne la composició i les 
obertures. En relació a les ampliacions, insisteix, que hauran de respectar les tipologies existents en la 
zona.  
 
L’article 334.4 concreta les condicions de les ampliacions laterals de les masies del tipus 1, és a dir 
aquelles que el carener és paral·lel a les façanes més llargues. Ho concreta de la següent forma: 
 

x Admet l’ampliació del cos principal, limitada al 20% de la superfície construïda d’aquest cos, 
com a continuació del volum general perllongant el sistema de cobertes i la façana 1/3 de la 
façana original. 

 
L’article 127 fixa que la cota del terreny natural es pot modificar com a màxim 1,5 m per dalt o per 
sota.  
 
 
MD 3.6 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 
En relació a la classificació del sòl, l’actuació prevista a Mas Ros s’ajusta a les determinacions previstes 
en els usos del sòl no urbanitzable previstes pel TRLU, el PTPCG i el POUM de Vilademuls. 
 
En relació a la regulació del sòl no urbanitzable, la rehabilitació d’un mas existent, s’ajusta a les 
directrius de “preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals” previstes a 
l’article 3 del TRLU. L’ocupació del sòl rústic per usos vinculats a la seva explotació tradicional 
n’assegura el manteniment de les condicions actuals. L’ús previst, d’habitatge familiar, és compatible 
amb les directrius previstes en l’article 47 del TRLU i en el POUM de Vilademuls. 
 
S’adequa als supòsits que estableixen l’article 47.3 i la disposició transitòria quinzena del TRLU, que 
regula que mentre el planejament general  no contingui la catalogació de masies i de cases rurals del 
terme municipal, per a regular llur reconstrucció o rehabilitació, aquestes actuacions poden ésser 
autoritzades per mitjà del procediment que estableix l’article 48, amb vista a destinar-les a l’ús 
d’habitatge familiar. 
 
La tipologia constructiva, la volumetria i els materials previstos en la rehabilitació dels edificis són els 
propis de l’àmbit territorial de Vilademuls d’acord amb les directrius de l’article 51 del TRLU. 
L’arquitectura tradicional de la zona la conformen volums paral·lepipèdics, de formes senzilles i 
cobertes a un o a dos vessants; amb composicions desordenades i presència de galeries i porxos. En 
relació als materials d’acabat, l’arquitectura tradicional del lloc utilitza preferentment els arrebossats i 
empedrats en les edificacions i la utilització puntual de la fusta per tancar determinats espais auxiliars. 
En definitiva, la tipologia edificatòria prevista s’ajusta clarament a les directrius previstes pel 
planejament. També s’ajusta a les determinacions del POUM pel que fa a la preservació dels models 
tradicionals d’edificació en relació als volums, composició de façanes i materials.   
 
En relació a l’ampliació, que no supera el 20% de la superfície construïda del cos principal i que 
s’executa perllongant aquest cos lateral una longitud inferior al terç de l’actual, també s’ajusta a les 
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determinacions del POUM, com també passa amb la modificació del terreny natural, un increment 
inferior al 1,5 m, per tal de facilitar l’accés a peu pla a la planta primera. 
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II PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució material (P.E.M) de la rehabilitació i ampliació de  Mas Ros a Vilademuls és d’UN 

MILIÓ TRES-CENTS MIL EUROS (1.300.000,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, novembre de 2021 

TWOBO ARQUITECTURA  

 

 

  



REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE MAS ROS                                                                                                                                                MEMÒRIA  
                                                                                                                                                                                                                  novembre 2021 
 

 

III DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

1. INFORMACIÓ. SITUACIÓ 

2. DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA 

3. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

4. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA COBERTA 

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA SEGONA 

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA PRIMERA 

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA BAIXA 

9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. COBERTS 

10. PROPOSTA. PLANTA COBERTA 

11. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA BAIXA 

12. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA PRIMERA 

13. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PLANTA SEGONA 

14. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. ALÇATS 

15. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. COBERTS PROPOSTA 

16. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. COMPLIMENT NORMATIVA 

17. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. ADAPTACIÓ AL TERRENY 

18. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INTEGRACIÓ DEL SOTERRANI 

19. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. ESTAT ACTUAL COBERTS 

20. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. PROPOSTA DE COBERTS 

21. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. SERVEIS INSTAL.LACIONS 

22. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. SERVEIS INSTAL.LACIONS 

23. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. SERVEIS INSTAL.LACIONS 

24. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. SERVEIS INSTAL.LACIONS 


