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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZ ABLE 

 
MUNICIPI DE VILADEMULS 

 
 
 
1- ÀMBIT, NATURALESA I OBJECTIU 
 
Àmbit: 
 
Les construccions objecte de l’ordenació estan situades en el terme municipal de Vilademuls, ubicat dins la 
comarca del Pla de l’Estany. 
 
Vilademuls és el terme municipal més extens del Pla de l’Estany, 62,10 Km2. El formen un total de 
quatorze pobles: Vilademuls, com a cap del municipi, Parets d’Empordà, Parets de Dalt, Orfes, Galliners, 
Sant Marçal de Quarentella, Terradelles, Vilamarí, Sant Esteve de Guialbes, Olives, Ollers, Vilafreser i 
Vilademí i Perles. En total sumen una població de 783 habitants en el cens de 2003. En conjunt es tracta 
d’un municipi que ha mantingut un ritme poblacional estancat. 
 
Està situat a la banda nord-est de la comarca per on limita amb l’Alt Empordà, a través de la carretera N-II. 
Per la banda del nord el riu Fluvià li fa de límit, i pel sud la comarca del Gironès. Una bona xarxa de 
carreteres comuniquen el conjunt dels pobles que formen Vilademuls, conegut popularment com la zona 
del Terraprim, un territori entre el Pla de l’Estany i l’Empordà. Diversos rius i rieres drenen d’un costat a 
l’altre l’extens municipi: tenim el Remirol i la Cassinyola, que són afluents del Fluvià, i el Farga, el Cinyana i 
la riera de la Font Mirona, que porten les seves aigües al Ter. Tot i que no existeix cap nucli que sobresurt 
de manera especial de la resta dels pobles,  
 
Naturalesa i objectiu: 
 
El present Catàleg es desenvolupa en aplicació d’allò que disposa el text refós de la llei d’Urbanisme: 
decret legislatiu 1/2010, article 67 a) “...,per al millorament d’àmbits rurals, per a la identificació i la 
regulació de les masies i les cases rurals a què es refereix l’article 50.2, per a la implantació de les obres i 
els usos en sòl no urbanitzable que estableix l’article 47.4, per a la protecció i el millorament dels espais 
agrícoles i forestals...”. El criteri per la seva catalogació serà d’acord amb l’article 47.3 del mateix text refós 
de la llei d’Urbanisme. 
 
L’objectiu bàsic del present Catàleg de Masies, Cases Rurals i Ruïnes, que opera com a norma 
interpretativa per a la rehabilitació de masies, estableix un règim de protecció i conservació de les masies 
existents, delimitant les possibles ampliacions respectant el medi i l’entorn. 
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2- PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES EDIFICACIONS
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3- NORMATIVA 
 
Article 1.- Definició i classificació 

 
La masia com a unitat d’explotació familiar pel conreu de les terres està integrada tradicionalment per 
un cos principal i unes instal·lacions agropecuàries annexes. 
El cos principal de la masia és la part del conjunt que reuneix les següents característiques: 
 

a) Conté l’entrada principal 
b) És la part d’edificació més antiga del conjunt 
c) Manté una supremacia funcional i visual sobre el conjunt 

 
Les instal·lacions annexes són el conjunt de construccions, enganxades o separades del cos 
principal, amb el qual formen una unitat de conjunt funcional i/o visual. 
 
S’ha detallat en cada fitxa el tipus de masia, casa rural o ruïna (si s’ha pogut identificar l’entrada 
principal ) segons l’art. 332 del POUM. 
 

“Es distingeixen dos tipus bàsics de masies: 
- Tipus 1: 
Són aquelles el cos principal de les quals, normalment de planta rectangular, està cobert amb 
dues vessants, el carener és paral·lel a la dimensió major del rectangle base i l'entrada 
principal és situada en una de les façanes paral·leles al carener. 
- Tipus 2: 
Són aquelles el cos principal de les quals, normalment de planta rectangular, està cobert amb 
dues vessants, el carener és perpendicular a la dimensió major del rectangle base i l'entrada 
principal és en una de les façanes perpendiculars al carener.” 

 
 
Article 2.-Obres permeses i condicions d’edificació 

 
Són prioritàries les obres de conservació, consolidació, restauració i rehabilitació de les edificacions 
existents, sense prohibir però la substitució parcial d’aquelles zones que es trobin en estat manifest 
de ruïna irreparable. 
 
Les obres que s’executin tant si són de reforma com d’ampliació hauran de conservar les 
característiques de l’ambient tradicional del medi rural. També s’admeten altres solucions estètiques, 
però caldrà demanar i obtenir un informe favorable per part de la Comissió Territorial de Cultura de 
Girona. 
 
Els edificis de l'Annex , Inventari de Xalets, hauran d'aportar la preceptiva llicència d'obra on s'atorga 
l’ús de vivenda.  
En les edificacions en què no s'aporti l'esmentada llicència, només s’admetran les obres segons el 
que estableix l’art. 102 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
En les cases classificades com a Masia, Casa Rural o Ruïna en aquest catàleg els criteris de 
rehabilitació, de reconstrucció i ampliació també hauran de complir amb l’art. 332 del POUM. 
 
En les obres de reforma o ampliació es conservaran i respectaran tots els elements arquitectònics 
que caracteritzen l’edifici i es procurarà recuperar els elements notables que s’haguessin amagat. 
S’evitarà l’alteració dels elements de pedra natural, inscripcions o escuts. 
La coberta ha d’ésser de teula àrab, s’haurà de mantenir el pendent de les cobertes existents i en cas 
de ser modificades hauran de conservar les característiques pròpies de les construccions tradicionals 
de la zona. El ràfec també ha d’ésser el tradicional de la zona. 
Els materials han d’harmonitzar amb el conjunt i la tonalitat de la zona amb colors ocres o terrossos. 
No es pot utilitzar cap element aplacat. 
 

 
 
 

Article 3.-Ampliacions 
 

Criteris d’ampliació a les edificacions catalogades  com a “masia”, “casa rural” o “ruïna”: 
 
Les possibles ampliacions es determinaran segons la superfície construïda del cos principal de la 
masia, casa rural o ruïna estipulant com a màxims: 
 

- Les  masies  amb una superfície construïda � 160 m2  es podran ampliar fins a un 35 % de dita 
superfície. Es permetrà ampliar fins  a una superfície total de 160 m2 si en aplicació d’aquest 
percentatge no s’assolís aquesta superfície. 

 
- Les masies amb una superfície construïda >de 160  m2  però � 300 m2 es podran ampliar fins un 
30 % de dita superfície. 

 
-  Les masies amb una superfície construïda >300 m2 es podran ampliar fins a un 20 % de dita 
superfície construïda. 

 
Els criteris de rehabilitació, de reconstrucció i ampliació també hauran de complir amb l’art. 332 del 
POUM. 
 
En les cases en ruïnes serà obligatori un estudi previ per part de la propietat on quedi reflectit quina 
era la superfície del mas originari i la disposició de les restes existents. 
 
Es permet ampliar l’edificació principal o secundaria. 
 
Criteris d’ampliació a les edificacions catalogades  com a “xalets”: 
 

-  Es podran ampliar fins a un 10 % de la superfície construïda. 
 

Quan el xalet es destina a habitatge permanent, excepcionalment, s’admet l’ampliació del volum fins 
assolir les condicions mínimes d’habitabilitat. 
 

Article 4.- Usos permesos 
 
Els usos admesos són els definits a l’art. 47 del TRLUC (Decret 1/2010), i 55.1 del RLUC (Decret 
305/2006). 
 
Els usos es poden desenvolupar tant en el cos principal, com els secundaris que estiguin grafiats en 
la fitxa corresponent. 
 
Sobre aquesta qüestió es fan les consideracions següents: 
 
- Habitatge familiar, bifamiliar  si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa 
d'aquest catàleg.  
 

Artesanals : s’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions 
pròpies del medi rural, són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos 
naturals i agropecuaris, així com comercialització d’aquests productes vinculats a la 
mateixa finca o finques de l’entorn territorial. Per exemple, l’elaboració de formatges d’una 
explotació ramadera,  sales d’especejament de carn, o activitats que tinguin en l’espai rural 
i el paisatge la seva identitat. 

 
Activitats professionals : s’admeten conjuntament  a l’habitatge familiar, els  usos 
vinculats a les professions liberals. En qualsevol cas aquest ús ha de suposar la 
recuperació del caràcter rural de l’entorn (escultors, pintors, músics, estudis de gravació, 
etc.). 

 
- Turisme rural:   ha de permetre el manteniment de la explotació existent. S’ha de tractar d’una 
modalitat d’allotjament rural independent assimilable a habitatge.  També es permet que sigui casa de 
colònies o alberg. 
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- Restauració 
 
- Educació en el lleure: s’admeten els usos lúdicof ormatius. 
 

Desenvolupament rural : s’admeten aquelles activitats de formació, capacitació 
professional, innovació i incorporació de noves tecnologies destinades a la millora 
qualitativa i  a l’ordenació de les produccions agràries. 

 
- Hoteler : només és admissible si es disposa d’un sostre aproximat  de 1.000 m2.   No s’admeten els 
usos d’hotel apartament ni els d’hotel en condomini. 
 

Residències de la tercera edat i centres de rehabil itació: només són admissibles si es 
disposa d’un sostre mínim de 1.000 m2, i quan quedi convenientment justificat l’accés als 
serveis mèdics o a les instal·lacions sanitàries i que es reuneixin tots els requisits de 
benestar i d’accessibilitat que requereixen aquests col·lectius, especialment pel que fa a la 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
- Ramader i agrícola  

 
Per als volums no susceptibles  de ser utilitzats per als usos definits en l’article 47.3 de la LUC, és 
aplicable el règim d’ús del sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació i planejament vigent al 
municipi. 
 

Article 5.-Tramitació i documentació 
 

Les sol·licituds de llicència d’obres per les masies seguiran la tramitació especificada a l’article 50 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. A més s’aportarà la següent documentació: 
 

a) Plànol topogràfic a escala 1/500 amb l’emplaçament detallat de l’edificació existent, arbrat 
significatiu i elements d’interès de l’entorn com camins, feixes i tanques. 

b) Plànols sobre l’estat actual de la masia, amb plantes, alçats i seccions a escala 1/50. 
c) Memòria justificativa del tipus d’ampliació adoptat i la seva adequació a la regulació 

específica d’aquest article, indicant les parts que es conserven, les que es transformen i les 
que desapareixen. 

d) Descripció completa dels materials, assenyalant la seva idoneïtat. 
e) Documentació fotogràfica completa. 

 
En les masies, cases rurals o ruïnes en què la superfície total superi els 1000 m2  caldrà tramitar un 
Pla Especial Urbanístic, per concretar la rehabilitació. 

 
Article 6.- Divisions horitzontals 
 

S’admetrà la divisió horitzontal, sens perjudici del  s’estableix en el POUM i d’acord amb la normativa 
reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat, d’aquelles masies que superin els 260 m2 
construïts en el moment de l’aprovació d’aquest Catàleg, sempre i quan cada unitat tingui una 
superfície construïda superior a 100 m2 i amb una densitat màxima de dos habitatges per masia o 
casa rural. 

 
 
Article 7.- Segregacions de finques rústiques  

 
En cas de necessitat de segregació de la finca rústica amb finalitat de rehabilitar i reconstruir les 
masies i cases rurals incloses en aquest Catàleg, aquesta quedarà regulada per la següent 
normativa: 
 

f) Decret legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(Llei  2/2002, de 14 de març, d’urbanisme i Llei 10/2004, de 24 de desembre, de 
modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme, per al foment de l’habitatge 
assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local). 

g) Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu. 
h) Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal. 
i) Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (BOE núm. 159, 

de 5 de juliol). 
j) Art. 22.1 de la Llei 6/1988 pel qual les finques forestals d’extensió igual o inferior a la unitat 

mínima forestal (25ha) tenen la consideració de indivisibles. La divisió o segregació d’un 
terreny forestal només pot ésser vàlida si no dona lloc a parcel·les d’extensió inferior a 25 
ha. 

 
El departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural, és l’organisme competent en l’autorització de 
segregacions de finques rústiques per sota de la unitat mínima de conreu, amb la finalitat d’inscripció 
en el Registre de la Propietat, sense perjudici que l’Ajuntament declari innecessària la llicència de 
parcel·lació. 

 
 
Article 8.- Mesures de prevenció d’incendis 
 

A les edificacions i ruïnes situades en terrenys forestals que siguin objecte de reconstrucció o 
rehabilitació són d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis forestals contingudes a l’art. 3 de la 
Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat  immediata amb la trama urbana. 
 
S’ha detallat en cada fitxa el risc d’incendi segons el plànol TB04 Risc d’Incendi del Pla Director 
Urbanístic del Pla de l’Estany. 

 
Article 9- Mesures de protecció enfront riscos d’inundació: 
 

Els documents urbanístics o projectuals que es redactin per a l’ampliació o consolidació de les 
diferents edificacions incloses en el catàleg i per l’execució d’obres dins la franja de 100,00m 
d’amplada al costat dels marges de les lleres, que constitueix la zona de policia del domini públic 
hidràulic, d’acord am l’art. 6 del Text Refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001 de 20 de 
juliol, es sotmetran a informe o autorització, respectivament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
D’acord amb les criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
en sessió de 28 de juny de 2001 i modificats el 17 de juliol de 2003 i l’article 6 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), es condicionaran les actuacions de transformació 
d’usos o remodelació i/o ampliació de les construccions actuals a l’adopció de les mesures de 
protecció passiva en front als riscos d’inundació. 
 
Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb els procediments administratius establert al 
Reglament del Domini públic Hidràulic, aprovat pel reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i la llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, l’atorgament de les 
autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua, l’autorització o l’informe i la 
imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi i l’ocupació, modificació del relleu o 
construcció en la franja del terreny de 100,00m d’amplada al costat de les lleres públiques, que 
correspon a la zona de policia del domini públic hidràulic. 
 
 

Article 10 Construcció de vials d’accés 
 
La construcció de vials d’accés en terrenys forestals a les edificacions que no en disposen resta 
sotmesa a l’autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb l’article 12 del 
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 
 
 

Article 11- Servituds de les edificacions pel sistema viari 
 

Totes les edificacions situades en la franja de servituds de  vialitat, excepte les que són de titularitat 
muncipal, hauran de complir la legislació sectorial corresponent a la Llei 7/1993, de 30 de setembre 
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de carreteres i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, que aprova el Reglament general de 
carreteres. 

 
S’ha detallat en l’apartat “Altres condicions específiques” de les fitxes afectades per aquestes 
servituds. 

 
 
Art. 12 Vigència, revisió i modificació 
 

La vigència d’aquest Catàleg de Masies, Cases Rurals i Ruïnes és indefinida. Tanmateix, pot 
procedir-se a la seva revisió o a la modificació puntual de les seves determinacions quan sigui 
conseqüència de disfuncions entre les disposicions d’aquest i les necessitats reals del municipi, quan 
resulti necessari per garantir les finalitats protectores i d’ordenació del Catàleg i també per adequar-
se a les noves disposicions normatives que hi siguin d'aplicació. 

 
Les modificacions i les revisions de qualsevol dels documents d'aquest Catàleg de masies, cases 
rurals i ruïnes hauran de seguir el procediment previst als articles 68 i 69 del TRLUC (Decret 1/2010), 
procediment idèntic al requerit per a la seva aprovació. 

 
 
Article 13- Documents del Catàleg de Masies, Cases Rurals i Ruïnes 
 

El present Catàleg consta dels següents apartats: 
 

 
1- Àmbit, naturalesa i objectiu 
2- Plànol de situació de les edificacions. 
3- Normativa (13 articles) 
4- Fitxes: 
 

 
 
 
Banyoles, Agost de 2013 
 
L’arquitecte 
 
Jordi Camps i Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- FITXES: 
 
 



 



 

01 VILADEMULS 
  

Codi MASIES 
0101 Mas Torre de Quarentella 
0102 Mas Sabater 
0103 Mas dels Roures 
0104 Mas Talaia 
0105 Mas Caranyana 
0106 Mas Guapanoia 
0107 Mas Torre de Monells 
0108 Mas Subirós 
0109 Mas Isern 
0110 Mas Salleres 

  
Codi CASES RURALS 

01CR1 Mas Casanova Frare 
01CR2 Mas Frare 
01CR3 Mas Terradelles (Mas ca's menorquins) 
01CR4 Casa a les Cavorques o Mas Refugi 
01CR5 Mas Mero 
 

 

02 SANT ESTEVE DE GUIALBES 
  
Codi MASIES 
0201 Mas Pagès 
0202 Mas Cansalada 
0203 Mas Fuster del Bosc 
0204 Mas Massala 
0205 Mas Oliver 
0206 Mas Saus 
0207 Mas Roc 
0208 Mas Compte / Mas Sastre 
0209 Mas Bernat 
0210 Mas Biell 
0211 Mas Petit 

  
Codi CASES RURALS 

02CR1 Mas Cansalada Pastor 
02CR2 Can Mir 
02CR3 Mas Rellotger 
02CR4 SAT Sant Mer 

 

 

03 TERRADELLES 
  

Codi MASIES 
0301 Mas Ribes 
0302 Mas Payet i Can Siset 
0303 Mas Fonallet 
0304 Mas Salvi 
0305 Can Solà 
0306 Can Ferriol 
0307 Cal Bou 

  
Codi CASES RURALS 

03CR1 Mas Brugués o Mas Gironès 
03CR2 Mas Met Perich 
03CR3 Mas Pairet 
03CR4 Can Maret 
03CR5 Mas Coronel 
03CR6 Mas Nofre 
03CR7 Can Piernau o Can Casanova 
03CR8 Ca la Sausa 
03CR9 Serrat d’en Nofre 

 



 

04 GALLINERS 
  

Codi MASIES 
0401 Mas Pagès 
0402 Mas Ferran 
0403 Mas Costa 
0404 Mas Guitart 
0405 Mas Patró 
0406 Mas Mercader 
0407 Can Casajau 
0408 Mas Güell 
0409 Mas Rabaquet 
0410 Mas Masó 

  
Codi CASES RURALS 

04CR1 Mas Toni 
04CR2 Mas Diret 
04CR3 Mas Carreras 
04CR4 Can Geli 
04CR5 Mas Ferran Fonsu 
04CR6 Mas Güell Nou 
04CR7 Mas Menut 
04CR8 El Garatge de Cal Ferrer 

  
Codi RUÏNES 

04R01 Mas Visir 
04R02 Can Palou 
04R03 Sant Baldiri 
04R04 Mas Fluviol 
04R05 Can Marregues 

 

 

05 VILAFRESER 
  

Codi MASIES 
0501 Mas Ayats 
0502 Mas Janet 
0503 Mas dels Frares 
0504 Mas Casanova de Vilafreser 
0505 Mas Vidal 
0506 Mas Rovirola o Can Toni 
0507 Mas Pujol 
0508 Mas Roural 
0509 Mas Andreu 
0510 Mas Salvany 
0511 Mas Marroca 
0512 Mas Geroni 
0513 Mas la Torre de Vilafreser 
0514 Mas Casot 
0515 Mas Flequer 
0516 Can Riera 
0517 Mas Nebot 
0518 Can Joanmiquel 
0519 Mas Teixó 
0520 Mas Ros 
0521 Can Setcases o Can Mengol 

  
Codi CASES RURALS 

05CR1 Can Trias o Can Garolera 
05CR2 Cal Rajoler 
05CR3 Mas Pous 
05CR4 Restaurant Bonaterra 
05CR5 Auto taller Narcís 
05CR6 Mas Casanova dels Frares 

  
Codi RUÏNES 

05R01 Mas Retinells 
05R02 Mas Peres 
05R03 Mas Xacó 
05R04 Mas Melcior 

 

 

 

 

 

06 ORFES 
  

Codi MASIES 
0601 Mas Riera 
0602 Mas Arbat 
0603 Mas Joanís 
0604 Mas Llobera 
0605 Mas Compte 
0606 Mas Grau 
0607 Cal Rajoler 
0608 Mas Sargantana ( o Mas Damont ) 
0609 Mas del Riu 
0610 Mas Ruart 
0611 Can Caselles o Mas Canet 
0612 Can Mero 
0613 Mas Julià 
0614 Mas Casal 
0615 Can Salanca 
0616 Cal Pastor o Can Mingo 
0617 Mas Payet 
0618 Can Berlinga 
0619 Can Calet 

  
Codi CASES RURALS 

06CR1 Mas Renyina 
06CR2 Mas Llobera del Pla de Dalt 

  
Codi RUÏNES 

06R01 Ca l'Ermità 
06R02 Casa Nova d'en Compte 

 



 

07 OLIVES 

  

Codi MASIES 

0701 Mas Bosch de Farga 

0702 Mas Guillot 

0703 Can Masó 

0704 Can Puig 

0705 Can Casica 

0706 Ca l'Hospitalet 

0707 Cal Casot 

0708 Mas Cervera 

0709 Mas Genís 

0710 Can Cendra o Cal Tranco 

  

Codi CASES RURALS 

07CR1 Mas Santa Càndida 

07CR2 Can Bosch de Farga Nou 

07CR3 Can Pi 
 

 

08 VILAMARÍ 
  

Codi MASIES 
0801 Ca l'Armengol 
0802 Mas Bosch 
0803 Mas Güell o Mas Sobirà 
0804 Mas Oliva 
0805 Mas Badó 
0806 Mas Ayats 
0807 Mas Marcó 
0808 Mas Manosa 
0809 Mas Casanova 
0810 Mas Rajoler 
0811 Mas Pons 
0812 Mas Pebrot 
0813 Mas Fares 
0814 Can Vicens 
0815 Mas Titot 
0816 Mas Pau de les Alsines 
0817 Mas Martinot 
0818 Can Sant Pare 
0819 Mas Jou 
0820 Mas Miquelet 
0821 Mas Guardiola 
0822 L'Hostal Sec 
0823 Can Canadell 
0824 Mas Xargay 
0825 Mas Moixach 
0826 Can Maret 
0827 Mas Subich 
0828 Can Serafí 
0829 Mas Bombo o Mas Mestre 
0830 Mas Ularia 
0831 Mas Rossinyol 
0832 Mas Closes 
0833 Mas Feixes 
0834 Mas Serra o Mas Arlot o Ca l'As d'Oros 

  
 Codi CASES RURALS 

08CR1 Mas Pla 
08CR2 Mas Escolà 
08CR3 La Creu Viadera o Mas Roc de la Costa 

08CR4 Mas Pau de les Alsines Nou 
  

Codi RUÏNES 
08R01 Mas Jepa 
08R02 Can Patates 
08R03 Can Pams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 PARETS D'EMPORDÀ 
  

Codi MASIES 
0901 Mas Ferran 
0902 Mas Medinyà 

  
Codi CASES RURALS 

09CR1 Mas Alsina 
 

 



 

10 VILADEMÍ 
  

Codi MASIES 
1001 Cal Parent de la Serra 
1002 Can Vall Padrosa o Can Barranc 
1003 Mas Vilà 
1004 Can Pedrosica 
1005 Mas Vidal de Farga 
1006 La Canova 
1007 Can Puig 
1008 Mas Casanova Puig 
1009 Cal Parent o Cal Pastor 
1010 Can Llobera 
1011 Can Prim 
1012 Mas Escales 
1013 La rectoria de Vilademí 

  
Codi CASES RURALS 

10CR1 Mas Malesa 
  

Codi RUÏNES 
10R01 Can Duran 
10R02 Mas Illes 
10R03 Cal Bacallà 
10R04 Mas Barrach o Mas Barranc 
10R05 Can Duran (2) 

 

 

11 SANT MARÇAL DE QUARANTELLA 
  

Codi MASIES 
1101 Mas Silet 
1102 Mas Gat 
1103 Mas Sabater 
1104 Mas Figueres 
1105 Mas Pons 
1106 La Rectoria de Sant Marçal de Quarantella 
1107 Can Vila 
1108 Ca l’Andorrà 

  
Codi CASES RURALS 

11CR1 Can Moixach 
 

 

12 OLLERS 
  

Codi MASIES 
1201 Mas Alzina 
1202 Mas Batlle 
1203 Mas Motes 
1204 Mas Rei 
1205 Mas Barca 
1206 Mas Pere Vilar 
1207 Mas Queixal 
1208 Cal Parent 
1209 Mas Cerquella 
1210 Mas Gimbernat 
1211 Mas Dalmau 
1212 Can Quelic 
1213 Can Bell-lloch 
1214 Cal Trull 
1215 Mas Gibert 
1216 Mas Vilà 
1217 Mas Casanova 
1218 Can Sargantana 
1219 Mas Tarrés (o Mas Terrers) 
1220 Mas Camps 
1221 La rectoria 
1222 Can Pardala 

  
Codi CASES RURALS 

12CR1 Can Requena 
  

Codi RUÏNES 
12R01 Mas Torras 
12R02 Mas Ros 
12R03 Mas Barrera 
12R04 Can Codony 
12R05 Can Favet 
12R06 Mas Soler 
12R07 Can Sivelles 
12R08 Can Vilagran 
12R09 Mas Cerquella Vell 

 

 

 



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Torre de Quarentella Id. plànol: 0101
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 1

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.198,4.664.257 Ref.cadastral: 0001000300DG86D PAR.CAD: 19

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI: Bé cultural d'interès nacional

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Mas senyorial de planta rectangular amb torre annexa de planta quadrada en l'extrem de llevant. La torre té tres pisos d'alçada i coberta a dos vessants. En
algunes de les cares de la torre es poden apreciar troneres de tir. En el pis superior té sis finestres de llinda, ara tapiades. En la cara est i sud són
remarcables dues petites finestres de llinda amb impostes convexes d’època medieval. El mas, de tres plantes i coberta a dues aigües, té la seva façana
principal encarada vers tramuntana. La façana ha estat modificada, però conserva elements arquitectònics originaris d’estil gòtic: dues finestres lobulades i
una petita finestra geminada trilobulada, amb les seves impostes decorades amb roselles en relleu. En la planta superior hi ha dues espitlleres. La porta
forana és d'arc de mig punt. L'arc és construït amb grans dovelles de pedra calcària grisa, ben cohesionades i polides. En la façana sud i oest són meritòries
algunes finestres de llinda de tradició medieval. A l'entrada sobresurt l'antic pou amb broc de motllures. A la planta pis és especialment rellevant la sala de
planta rectangular. Són molt interessants les tres llindes d'estil gòtic- renaixentista de dues portes i un armari. Són profusament decorades amb busts,
mascarons, florons i figuracions animals. En el centre d'un arc conopial motllurat hi ha l'escut del llinatge Descall sostingut per dos lleons.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: es tenen notícies del llinatge militar Quarantella des del s. XIII com a propietaris de la torre i senyors de la parròquia de Sant Marçal. El
1321 apareix citat el cavaller Arnau de Sant Marçal. A partir del s. XIV la torre passa a mans dels Descall. El 1352 consta que Francesc Descall i la seva
esposa Raimunda van vendre terres a Guillem de Pols, de Vilademuls. El 1573 es documenta a Francesc Descall de Quarantella casat amb Agnès de
Sanasterra del castell de Calabuig. El s. XVII es perd el llinatge Descall i la torre de Quarantella passa a la família Raset de Cervià de Ter.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Sabater Id. plànol: 0102
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Marçal de Quarentella POL.CAD: 10

ÈPOCA: Inscripció en llinda porta: 1781

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.203,4.664.192 Ref.cadastral: 001000100DG86D PAR.CAD: 46

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades/pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions annexada a la de Mas Subirós. El volum principal està composat per un cos de planta rectangular, coberta de teula a dues
aigües amb façana principal a sud on predomina un balcó de forma triangular. Consta de planta baixa, planta pis i golfes. Annexat per aquesta façana hi
trobem una sèrie de coberts antigues quadres i pallisses. Les façanes del volum original tot i ser de pedra tenen com acabat un arrebossat mentres que les
façanes de quadres i pallisses mantenen la pedra vista.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 254 m2 i 51.165 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas dels Roures Id. plànol: 0103
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 7

ÈPOCA: Almenys 150 anys segons la propietat

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 490.744,4.664.588 Ref.cadastral: 000100100DG96C0001 PAR.CAD: 283

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1 / Viària: GIV-5131

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agropecuària

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera asfaltada GIV-5131

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista amb carreus a les cantonades i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i
té l'entrada principal, d'arc rebaixat, per la façana paral.lela al carener. Annexat per les façanes oest i nord tenim dos petits coberts en planta baixa, antigues
quadres i trasters. Annexat per la façana est hi trobem un porxo i un cobert d'ús agropecuari.
La vivenda està actulament lligada a una explotació agropecuària.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 284 m2 i 23.039 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista amb carreus treballats a les
cantonades.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5131 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Talaia Id. plànol: 0104
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 8

ÈPOCA: Inscripció en llinda: 1.806

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489.439,4.665.264 Ref.cadastral: 002500100DG86F0001 PAR.CAD: 65

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí de la Borrella, asfaltat

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions el cos principal de la qual té planta rectangular, les façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta
baixa i planta pis i annexat a la seva façana nord i oest es van construir un porxo i cobert en planta baixa. Separat del cos principal i a l'est hi ha una
edificació auxiliar en planta baixa destinada a garatge.
Cal destacar els brancals i les llindes de pedra que s'han conservat gairebé de totes les obertures i els arcs de mig punt de les façanes sud i est.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 761 m2 i 114.719 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Caranyana Id. plànol: 0105
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic i forjats de bigues
de formigó

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 1

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 490.136,4.664.462 Ref.cadastral: 000600100DG96C0001 PAR.CAD: 25

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façana sense acabat del cobert o pallissa

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Asfaltat i algun tram sense asfaltar però em bon estat.

FAÇANES:
Rajol ceràmic deixat vist

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de rajol ceràmic manual deixat vist amb les obertures emmarcades i
tres balcons de forja a la planta superior.
Mirant a la façana principal trobem un cobert o pallissa tot continuant el cos principal construït amb façanes de rajol ceràmic sense acabat i amb un gran
badiu.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 174 m2 i 16.768 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: arquitectura singular d'obra de fàbrica.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Guapanoia Id. plànol: 0106
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 1

ÈPOCA: Es desconeix (es suposa s. XVIII)

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 489.823,4.664.469 Ref.cadastral: 000500300DG86D0001 PAR.CAD: 22

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agropecuària

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles.

FAÇANES:
De pedra, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façana de pedra arrebossades i coberta de teula a dues aigües. A la seva façana oest trobem annexat un petit cobert en planta
baixa i per la banda est un cobert que segueix la mateixa coberta que la casa i consta al igual que aquesta de planta baixa i una planta pis.
La cas està lligada a una explotació agropecuària.
No es conserven elements arquitectònics d'especial interès.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 350 m2 i 3.905 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Torre de Monells Id. plànol: 0107
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 7

ÈPOCA: s. XIII (veïnat Cassinyola s. XI)

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.345,4.666.350 Ref.cadastral: 000200100DG96E0001 PAR.CAD: 181

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI: Bé cultural d'interès local

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí, asfaltat, de Bàscara a Vilademuls

FAÇANES:
De pedra vista / arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular amb galeria afegida en el costat de llevant. Les restes de l'antiga torre es troben situades en l'angle sud-est. La galeria de dues
plantes és d'obra arrebossada amb elements decoratius de ceràmica. La planta baixa és composta per cinc arcs rebaixats. La planta pis mostra nou arcs
rebaixats sostinguts per pilars de secció quadrada rematats amb motllures de maó i plaques ceràmiques. L'antiga façana, tapada per la galeria, conserva
una bella porta forana de grans dovelles i una porta de llinda gravada. En l’angle sud-oest hi ha les restes de la torre, bastant desfigurada amb els treballs de
rehabilitació de la casa. Conserva parts d’una finestra trilobulada d'estil gòtic.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 552 m2 i 213.119 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: L'antiga torre de Monell pertanyia a la jurisdicció del llinatge Monell documentat des del s.XIII. Se sap que Pere Ramon de Monell
(1272-1297) va ser sepultat al priorat agustinià de SantaMaria d'Olives. Guilllem de Monell fou prior d’Olives (1400-1410). Probablement a les darreries del
s. XV la torre de Monell va passar a mans de la família Tarufer, originària de Girona. El s.XVI Francesc Tarufer consta com a cavaller de Bàscara i
Vilademuls, procurador del vescomte de Rocabertí. Durant la Guerra Gran o del Rosselló (1793-1795) la torre possiblement hauria
estat en part malmesa.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Subirós Id. plànol: 0108
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 10

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.220,4.664.192 Ref.cadastral: 001000200DG86D0001 PAR.CAD: 46

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Turisme rural

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Eixida de nova construcció 

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i parcialment pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions annexada a la de Mas Sabater, que es troba a l'est del conjunt. Consta de diferents cossos units entre si. A la façana principal
veiem com una part continua la coberta de teula inclinada del Mas Sabater, unit a aquest un cos amb coberta de teula d'una sola pendent. L'edificació
adossada al Mas Sabater té uns 240m² aproximadament de planta, mentre que un cobert aïllat, pròxim al mas, en té uns 58m². Les seves façanes estan
arrebossades, essent la façana sud l'única que està pintada. Precisament a la façana sud hi ha una eixida que cobreix part de la planta baixa. Les seves
cobertes son de teula àrab.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                                                         

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Isern Id. plànol: 0109
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 7

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.345,4.666.253 Ref.cadastral: 000200300DG96E0001 PAR.CAD: 235

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Baixants de pvc i rajol ceràmic deixat vist a façanesq

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera de Monells, asfaltada

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada situada al veïnat de Monells i composada per la unió de difetents volums.
Les seves façanes són de pedra vista amb carreus ben escairats de pedra grisa a les cantonades. Cal destacar diferents obertures de llinda monolítica,
l'eixida amb un porxo en volta de canó o la galeria amb obertures de mig punt i pilars amb capitells. Es conserva el pou de pedra.
El volum més gran consta de planta baixa i dues plantes pis.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 286  m2 i 9.728 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, el porxo amb volta de canó,
les obertures amb brancals i llindes de pedra, la galeria amb obertures en mig punt o el pou de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

-Afectació viària.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Salleres Id. plànol: 0110
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra o de rajol ceràmic

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 7

ÈPOCA: Es considera s.XV (segons fogatge)

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.333,4.666.217 Ref.cadastral: 000200400DG96E0001 PAR.CAD: 234

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera de Monells, asfaltada

FAÇANES:
De pedra / De rajol arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, planta rectangular en forma d'L invertida. Consta de diversos cossos units entre sí. Consta d'una part més antiga de façanes de
pedra vista i una amb façanes de rajol ceràmic amb façanes arrebossades i pintades, que deu tenir més de 50 anys. S'han conservat algunes obertures amb
brancals i llindes de pedra o la pallissa annexada amb l'estructura de cairats de fusta original. La part més moderna consta d'una eixida porxada a la seva
façana principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 550 m2 i 23.409 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o la pallissa.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casanova Frare Id. plànol: 01CR1
TIPOLOGIA: CR

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 1

ÈPOCA: 40-50 anys

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 490.143,4.664.174 Ref.cadastral: 000600300DG96G0001 PAR.CAD: 43

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí de Cal Frare del Mas

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de petites dimensions, distribuïda en planta baixa, de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són
de rajol ceràmic arrebossades i pintades i cal destacar el frontó escalonat d'aparença industrial de la seva façana principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de  85 m2 i 14.295 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 60 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Frare Id. plànol: 01CR2
TIPOLOGIA: CR

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 1

ÈPOCA: Anys 20

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 490.109,4.664.123 Ref.cadastral: 000600200DG96C0001 PAR.CAD: 42

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada, de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i planta pis i un petit cobert annexat en planta
baixa.
Les façanes són de rajol ceràmic amb acabat arrebossat i pintat. Totes les obertures són enreixades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 286  m2 i 79.846 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 80 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Terradelles (Mas ca's menorquins) Id. plànol: 01CR3
TIPOLOGIA: CR

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 8

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula / plana

UTM(x,y): 490.015,4.664.870 Ref.cadastral: 000000600DG86H0001 PAR.CAD: 42

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Tram asfaltat i tram de terra en bon estat

FAÇANES:
Arrebossades i pintades / aplacat de pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada composada d'un volum principal de planta rectangular que consta de planta baixa i planta pis amb coberta de teula a dues
aigües. Les façanes són de rajol ceràmic amb acabat d'aplacat de pedra i part arrebossades i pintades. Annexat per la façana nord hi trobem el garatge de
planta baixa i coberta plana i per la façana sud un petit cobert també en planta baixa.

-Segons el cadastre té uns superfície construïda de 160m² i 17.575m² de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 40 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Casa a les Cavorques o Mas Refugi Id. plànol: 01CR4
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 7

ÈPOCA: Uns 20 anys

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.787,4.665.612 Ref.cadastral: ref plànol 322 PAR.CAD: 247

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi alt

ACCESSIBILITAT: Camí de monells, apte per tot tipus de vehicles.

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Petita vivenda unifamiliar aïllada, construïda en mig del bosc. Consta de planta baixa i un petit cobert annexat a la seva façana oest.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 99 m2 i 17.009 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Mero Id. plànol: 01CR5
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 8

ÈPOCA: Any 1.958

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489.816,4.664.889 Ref.cadastral: 000500100DG86D0001 PAR.CAD: 43

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Paret de rajol ceràmic sense acabat del garatge

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada construïda al voltant de l'any 1958. Consta d'un volum principal de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. A la
façana sud hi trobem annexat un cobert de planta baixa usat com a garatge.

-Segons el cadastre té una superfície cosntruïda de 283 m2 i 131.466 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pagès Id. plànol: 0201
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / Ampliació d'estructura
moderna

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: s. XII

COBERTA:
De teula / Part d'ampliació amb coberta plana no
transitable

UTM(x,y): 489800,4663100 Ref.cadastral: 002500100DG86D PAR.CAD: 7

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Casa de colònies

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecíen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera asfaltada

FAÇANES:
De pedra vista rejuntada

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, coberta de teula a dues aigües i façanes de pedra calcària. Consta de planta baixa i una planta pis i cal destacar la porta
principal dovellada i les obertures en arca de mig punt rebaixat, els brancals, llindes i ampits motllurats de pedra de la façana principal.
Annexat a aquest cos per la banda est hi trobem una ampliació d'estructura moderna amb façanes de rajol ceràmic arrebossades.
Actualment és un centre vacacional amb camp de Golf i Pitch&Putt.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1.275 m2 i 63.523 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Cansalada Id. plànol: 0202
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 490420,4661417 Ref.cadastral: 17232A011001280001XQ PAR.CAD: 128

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera asfaltada fins a la finca

FAÇANES:
De pedra en part arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular amb un petit sortit a la façana nord-oest i coberta de teula a dues aigües. Tot i que les façanes són de pedra només s'han deixat
vistes a la façana principal on també destaca la porta principal emmarcada per carreus escairats de pedra calcària. Per sobre d'aquesta porta trobem una
gran obertura amb balcó.
La resta de façanes han sigut arrebossades i pintades.

-Forma part de la mateixa finca cadastral que el Mas Cansalada Pastor i tots dos habitatges junts tenen una superfície construída de 456 m2 i 28.315 m2 de
sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Fuster del Bosc Id. plànol: 0203
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 490533,4661617 Ref.cadastral: 001000300DG86B PAR.CAD: 121

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Cobert de coberta de fibrociment annexat a la masia

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i està construïda salvant el desnivell del terreny natural
pel que la seva façana est s'accedeix a la planta primera a peu de terreny.
Les seves façanes són arrebossades i pintades amb l'entrada principal per la façana oest amb una porta de llinda monolítica i on trobem dues obertures de
llinda i brancals de pedra a la planta superior.

-Segons el cadastre té una suprefície construïda de 220 m2 i 49.939 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com les llindes i els brancals de pedra de la façana oest.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Massala Id. plànol: 0204
TIPOLOGIA: Masia

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488830,4661990 Ref.cadastral: 17232A013000220001XL PAR.CAD: 22

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Teles mosquiteres d'algunes obertures

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí asfaltat

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions composada per la unió de diferents volums, totes les seves façanes són de pedra calcària i la cobera de teula. S'han conservat
alguns elements arquitectònics interessants com una obertura d'imposta motllurada a la façana nord-oest o la porta dovellada de la façana principal. En
aquesta mateixa façana a la plant superior trobem tres obertures aliniades de llinda amb ampit motllurat en mal estat.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 625 m2 i 1.057.356 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, impostes i ampits motllurats
d'algunes obertures o la porta dovellada.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Oliver Id. plànol: 0205
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490278,4661974 Ref.cadastral: 000500100DG86B PAR.CAD: 154

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Instal.lacions, parabòlica i tendall a façana

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia formada per la unió de tres cossos. Dos d'ells de planta rectangular, coberta de teula a dues aigúes i perpendiculars entre si que consten de planta
baixa i planta pis. L'altre cos està annexat a aquests per la façana sud-oest i consta de planta baixa i coberta de teula a una aigua.
Totes les façanes són de pedra, però algunes parts d'aquestes van ser arrebossades tot i que aquest acabat es troba en mal estat de conservació deixant la
pedra vista. Es conserva alguna llinda amb imposta motllurada a la façana est i a la façana posterior hi trobem una obertura de llinda amb ampit motllurat en
mol mal estat.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 378 m2 i 217.851 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Saus Id. plànol: 0206
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488750,4661960 Ref.cadastral: 002400500DG86D0001ZQ PAR.CAD: 66

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Principal

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia unida a la de Mas Bernat formant una sola edificació. Queda a la banda sud d'aquesta per on té la façana principal on trobem annexat un cos sortint
amb eixida. Totes les façanes són de pedra calcària deixada vista i han sigut rehabilitades.
Consta de planta baixa, planta pis i golfes. Cal destacar la porta principal de dovelles bisellades, les obertures de llinda de pedra o les dues petites obertures
en arc de mig punt de les golfes.
A la banda oest i separada d'aquesta edificació hi trobem una antiga pallissa que conserva parcialment les façanes de pedra vista.

-Forma part de la mateixa finca cadastral que Mas Saus que té una superfície construïda de 444 m2 i 327.070 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, la porta de dovelles,
obertures en llinda, l'eixida o la pallissa.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Roc Id. plànol: 0207
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic, forjats de bigues
de formigó.

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 490465,4661476 Ref.cadastral: 001000200DG86B PAR.CAD: 122

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts amb coberta de fibrociment annexats

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta rectangular, façanes de rajol ceràmic amb acabat arrebossat i pintat i coberta de teula a dues aigües.
No es destaca cap element arquitectònic singular.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 158 m2 i 28.558 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Compte/Mas Sastre Id. plànol: 0208
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: 1767-1771

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490313,4662174 Ref.cadastral: 000500200DG86B PAR.CAD: 119

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Ris d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Conjunt de dues masies format per diferents volums. La casa de Mas Compte és la principal o n s'hi conserven la majoria d'elements arquitectònics
interessants. Cal destacar la porta d'entrada dovellada i les diferents obertures de llindes i brancals ben escairats de pedra calcària amb ampits motllurats.
Alguna d'aquestes llindes consten d'incripcions amb data. Aquesta vivenda es troba desocupada i en força mal estat de conservació.
La masia de Cal Sastre és la que es troba a la banda nord del conjunt. Tot i tractar-se d'una arquitectura més pobre al trobar-se parcialment ocupada es
conserva en millor estat. Separada d'aquesta edificació i al nord del conjunt trobem l'antiga pallissa amb les seves façanes de pedra que es troba en estat
ruinós.
Totes les façanes són de pedra vista a excepció del cos en planta baixa de Cal Sastre que és fet de parets de rajol ceràmic i no té cap tipus d'intefés
arquitectònic.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 296 m2 i 484.702 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, la porta dovellada i les
obertures amb llindes, brancals i ampits de pedra del Mas Compte.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Bernat Id. plànol: 0209
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488750,4661979 Ref.cadastral: 002400500DG86D PAR.CAD: 66

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Parts de rajol ceràmic vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia unida a la de Mas Saus format una sola edificació. De planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Annexa per la
façana nord hi troben una edificació de façanes de rajol ceràmic arrebossades que consta de planta baixa.

-Forma part de la mateixa finca cadastral que Mas Saus que té una superfície construïda de 444 m2 i 327.070 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista originals o alguna obertura de
llinda.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Biell Id. plànol: 0210
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489057,4662060 Ref.cadastral: 17232A013000220000ZK PAR.CAD: 22

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de petites dimensions formada per la unió de tres volums de façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigúes. Un d'aquest cossos
perpendicular a la façana principal constitueix l'antic paller.
Trobem heterogeneitat de materials com un arc de mig punt de travertí encastat a la façana principal que podria significar l'origen de l'edificació fou una
pallissa o una quadra. Dins d'aquest arc avui dia es troba l'entrada principal emmarcada per carreus ben treballats de pedra sorrenca. Algunes obertures van
ser reformades i emmarcades amb rajol ceràmic massís o llindes de fusta.

-No consta cap superfície construïda declarada al cadastre i la parcel.la cadastral té una superfíe de 1.057.356 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Petit Id. plànol: 0211
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489538,4661859 Ref.cadastral: 002400200DG86D PAR.CAD: 35

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària-AVE

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Part de la façana sud de rajol ceràmic vist sense
acabat

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista/arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i al estar construïda salvant el desnivell del terreny
natural es pot accedir a la planta pis a peu de terreny per la seva façana oest.
Pràcticament totes les façanes del volum principal són de pedra vista essent la més rehabilitada a la de la banda oest.
Cal destacar el gran badiu de la façana sud amb llinda inclinada de fusta.
Annexat al cos principal per la banda sud hi trobem una edificació les façanes de les qual han sigut arrebossades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 301 m2 i 32.026 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o el badiu.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Cansalada Pastor Id. plànol: 02CR1
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: 2001

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 490407,4661439 Ref.cadastral: 17232A011001280001XQ PAR.CAD: 128

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí asfaltat fins a la finca

FAÇANES:
De rajol ceràmic arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Es tracta de l'ampliació del Mas Cansalada. Es va contruir l'any 2001 i és d'estructura moderna de formigó armat.
Consta de planta baixa i dues plantes pis i la seva planta és trapezoidal.

-Forma part de la mateixa finca cadastral que el Mas Cansalada i tots dos habitatges junts tenen una superfície construída de 456 m2 i 28.315 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Mir Id. plànol: 02CR2
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 490217,4662492 Ref.cadastral: 001500500DG86F PAR.CAD: 150

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària-AVE

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De rajol ceràmic, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada formada per diferents edificacions construïdes al voltant d'un gran pati interior.
consta de planta baixa i actualment existeix una activitat de gossera vinculada a aquesta vivenda.

-Segons el cadastre consta de 264 m2 construïts i 16.291 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.                   

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Rellotger Id. plànol: 02CR3
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 11

ÈPOCA: 1994

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490170,4661611 Ref.cadastral: 000000300DG96E PAR.CAD: 133

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20b (Agrícola comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera de St. Esteve a 100m

FAÇANES:
De rajol ceràmic, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada, consta de planta baix i una planta pis. La seva coberta és de teula a dues aigües.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 272 m2 i 5.469 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

SAT Sant Mer Id. plànol: 02CR4
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: St. Esteve de Guialbes POL.CAD: 13

ÈPOCA: 2002

COBERTA:
De teula àrab, complexa

UTM(x,y): 489485,4661945 Ref.cadastral: 001000400DG86B PAR.CAD: 36

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
D'obra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada amb façanes d'obra vista. Consta de planta baixa.

-Segons el cadastre té una superfície construída de 163 m2 i 14.425 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 


ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ribes Id. plànol: 0301
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Casa vella: parets de càrrega de pedra
Casa nova: formigó armat

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.623,4.662.516 Ref.cadastral: 000200200DG0000001 PAR.CAD: 66

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Llindes de formigó armat deixades vistes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Aprop carretera GIV-5141  i camí sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra/Rajol ceràmic arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per la casa pairal, avui en desús i una ampliació més moderna que conforma la vivenda actual.
La casa vella està formada per un volum en forma de L amb façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües.
La casa nova es tracta d'un volum amb estructrua de formigó armat els baixos de la qual són usats com a garatge-magatzem i a la planta superior hi ha la
vivenda.

-La parcel.la cadastral té una superfície construída de 28.869 m2 i no consta superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
De la casa vella:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

De la casa vella:
-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Payet i Can Siset Id. plànol: 0302
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.597,4.662.580 Ref.cadastral: 000200100DG0000001 PAR.CAD: 62

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: GIV-5141

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi Baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GIV-5141

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Finca formada per dos masos el mas més antic és Ca l'Hereu o Can Payet, tot i que ha estat reformat els darrers anys del s. XX. En l'estructura antiga és
meritòria la porta forana d'arc de mig punt i una finestra d'impostes convexes i dintell d'una peça. A migdia hi ha Can Siset, un mas de planta baixa i pis que
mostra una estructura molt unitària en la disposició de les seves obertures de llinda. Els carreus reaprofitats de la façana sud foren comprats el 1916 durant
l'enderroc de l'església romànica de Sant Andreu.

-Formen part del petit veïnat originat a migdia de l'església de Sant Andreu del Vilar, a la riba esquerra de la Riera Sinyana.

- Can Payet té una superfície construïda d'uns 234,5m² de planta aproximadament, mentre que Can Siset té uns 141m². Els dos masos estan inclosos en
una gran finca de 205.022m² segons el cadastre.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrica: el 1372 consta, segons F. Montsalvatge, el "vicinatus dez Vilar de Santo Andree de Tarradellas". El 1380 es coneix la venda de l'infant Joan
d'Aragó al cavaller Bartomeu Avellaneda per 5500 sous de la jurisdicció del castell d'Orriols, del veïnatge de Sant Andreu del Vilar i de la parròquia de
Terradelles. El Vilar de Terradelles des del s. XV fou una possessió dels Desbac-Avellaneda, senyors d'Orriols. Fins al 1858 l'església de Sant Andreu del
Vilar es mantenia encara dempeus. Finalment a principis del s. XX fou enderrocada.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5141 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:

-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.

-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent.

-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Fonallet Id. plànol: 0303
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: S. XVI ( Inscripció en llinda 1584)-s.XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.506,4.661.497 Ref.cadastral: 000700600DG96A0001 PAR.CAD: 95

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera N-II

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia d’estructura rectangular de planta baixa i pis amb coberta a dos vessants. Es troba assentada en el talús del terreny. En l'angle sud-est sobresurt un
cos de planta quadrada de dos pisos i que podria tractar-se de la base d'una torre. La façana principal de Mas Fonollet és encarada a migdia. Destaca la
gran porta forana d'arc de mig punt i de dovelles de pedra calcària ben allisades. Damunt té una gran finestra de llinda, amb els seus brancals motllurats. La
seva llinda és decorada amb un triangle floral en relleu i té l'any gravat (“1581”). En la façana sud hi destaquen diverses finestres de llinda bisellades amb
ampit motllurat, aquestes fetes de carreus de pedra calcària. En la façana est són igualment importants un grup de finestres de llinda bisellades similars a les
anteriors. La capella de Sant Miquel és d'una sola nau i coberta a dos vessants rematada per un petit campanar d'espadanya. La petita porta d'accés és
d'arc de mig punt. La capçalera és rectangular. Els murs exteriors conserven l'arrebossat.
-Segons el cadastre té una superfície construïda de 280 m2 i 312.540 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: la primera notícia d'aquest mas consta el 1201 quan al canonge de la catedral de Girona Ponç
Baró va comprar la meitat d'aquesta finca. El 1220 fou venuda a Ramon de Cornellà. El 1542 el mas pertanyia a Joan Geli. El 1627 Miquel Geli va vendre el
Mas Fonollet a Jeroni Fort de Sant Esteve de Guialbes. La capella de Sant Miquel, segons F. Monsalvatge, fou construïda el 1625, amb probables reformes
al llarg dels s. XVII i XVIII. Tot i això, part de la capella sembla tenir estructures anteriors, segons alguns autors d’època romànica.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Viària: N-II

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Salvi Id. plànol: 0304
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra reforçades amb obra de
fàbrica

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 492.051,4.661.854 Ref.cadastral: 000700300DG96A0001 PAR.CAD: 85

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de la façana en mal estat

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera vella de Madrid a França

FAÇANES:
De pedra/obra de fàbrica

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia que forma part del conjunt format Mas Solà, Mas Bou i Can Salvi. De les tres vivendes es tracta de la de més petites dimensions.
Es tracta d'un volum annexionat als altres dos massos, de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes majoritàriament de pedra
vista conserven part de l'arrebossat i es pot veure com algunes parts foren reforçades amb obra de fàbriva de rajol ceràmic manual. Pràcticament totes les
obertures són emmarcades amb rajol ceràmic manual. 

-Segons el cadastre consta d'una superfície construïda de 579 m2 i 10.562 m2 de parcel.la.  Can Solà i Can Salvi formen part de la mateixa finca cadastral.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Solà Id. plànol: 0305
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 492.061,4.661.869 Ref.cadastral: 000700900DG96A0001 PAR.CAD: 85

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera vella de Madrid a França

FAÇANES:
De pedra vista amb marcs de rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia que forma part del conjunt que formen Can Salvi, Mas Bou i Can Solà. De les tres és la de més grans dimensions. De planta rectangular, façanes de
pedra vista amb marcs de rajol ceràmic a les obertures. Consta de planta baixa i dues plantes pis, un cobert en planta baixa a la part posterior (sud) i un
volum sobresortint a la façana principal usat com a garatge semi-tancat a la planta inferior i una eixida semiporxada a la planta superior amb balustrada.

-Segons el cadastre consta d'una superfície construïda de 579 m2 i 10.562 m2 de parcel.la. Can Solà i Can Salvi formen part de la mateixa finca cadastral.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Ferriol Id. plànol: 0306
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.785,4.661.934 Ref.cadastral: 000000800DG86H0001 PAR.CAD: 83

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi alt

ACCESSIBILITAT: A 65 m aprox. de la carretera N-II

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de petites dimensions construïda salvant el desnivell del terreny natural. La seva planta és rectangular i es composa d'una única edificació de planta
rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Mirant la façana principal, la part central és la ocupada per la vivenda i els laterals són
antigues quadres.
No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès. Les llindes de les obertures són de fusta o algunes són emmarcades d'obra de rajol ceràmic.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 254 m2 i 31.148 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Viària: N-II

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Bou Id. plànol: 0307
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i forjats unidireccionals de
bigues

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 492.042,4.661.867 Ref.cadastral: 17232A01100084 PAR.CAD: 84

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: A uns 60 m de la carretera vella de Madrid a França

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada que forma part del conjunt que de Mas Salvi, Can Solà i Cal Bou. Consta d'una única edificació de planta rectangular,
façanes de pedra i coberta de teula a dues aigües. Totes les obertures han sigut emmarcades amb rajol ceràmic caravista i el ràfec és treballat.
La seva paret perimetral nord és mitjanera amb Mas Salvi.

-Segons el cadastre la parcel.la té una superfície de 18.642 m2 i no consta superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Protecció viària.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Brugués o Mas Gironès Id. plànol: 03CR1
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
La seva estructura és de parets de càrrega de rajol
ceràmic i forjats unidireccionals de bigues de formigó

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 492.050,4.661.643 Ref.cadastral: 0007004DG96A0001 PAR.CAD: 87

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera vella de Madrid a França

FAÇANES:
Arrebossades sense pintar

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada composada per un cos de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 244 m2 i 32.531 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Met Perich Id. plànol: 03CR2
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues/una aigua

UTM(x,y): 491.695,4.661.111 Ref.cadastral: 0007007DG96A0001 PAR.CAD: 94

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façana posterior de rajol ceràmic deixat vist, sense
acabat

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera vella de Madrid a França

FAÇANES:

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada composada per dos volums. El primer de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües consta de planta baixa i dues
plantes pis. L'altre està annexat al primer per la banda nord, consta de planta baixa i un pis i té coberta de teula a una aigua.
Les seves façanes són arrebossades i a la façana principal hi trobem dos balcons de forja a la primera i segona planta respectivament.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 324 m2 i 8.640 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-Protecció viària

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pairet Id. plànol: 03CR3
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Casa vella: parets de càrrega de pedra
Vivenda moderna: estructura de formigó armat

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.772,4.661.521 Ref.cadastral: 000700500DG96A0001 PAR.CAD: 90

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera vella de Madrid a França i camí bo

FAÇANES:
Pedra Arrebossada i pintada/Rajol ceràmic arrebossat
i pintat i obra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada originàriament de petites dimensions, planta rectangular i cobert de teula a dues aigües. El volum principal s'ha conservat, però
es va ampliar construint-se una vivenda de nova construcció annexada a la vivenda primitiva per la seva cara sud-oest. Pel que en l'actualitat existeixen dos
habitatges.
No s'aprecïen elements arquitectònics d'interès singular. Tot i que les façanes de la vivenda primitiva són de pedra, totes s'han arrebossat i pintat al igual que
la vivenda més moderna que combina alguns elements d'obra vista en la seva façana.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 490 m2 i 16.590 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys de la masia originària.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Maret Id. plànol: 03CR4
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Part antiga: parets de càrrega de pedra.
Ampliacions: obra de fàbrica, parets de càrrega,
formigó armat.

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.753,4.662.012 Ref.cadastral: 000700200DG96A0001 PAR.CAD: 82

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària / N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera N-II

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda el cos principal de la qual està composat per una edificació de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Aquest cos principal s'ha anat
ampliant en diversos volums al voltant del principal, responent a la necessitat durant els anys.
No s'han preservat elements arquitectònics d'interès.
Actualment part de la finca és destinada a pensió amb 8 habitacions per a clients, 3 habitacions de personal i un habitatge. Amb permís d'obertura segons
Decret d'Alcaldia 02/03/2001.
-Segons el cadastre té una superfície de 610 m² construïts i 26.035 m2 de parcel.la. Segons medicions reals la superfície construïda és de 691 m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.
-Degut a l'afectació per a l'ampliació de la N-II es permetrà que les ampliacions es realitzin fora de l'afectació de la carretera.
- L'edificabilitat es mantindrà en cas d'enderroc per l'afectació de la carretera N-II.                         

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Carretera nacional 

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Coronel Id. plànol: 03CR5
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega d'obra de fàbrica

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 10

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.656,4.663.661 Ref.cadastral: 001100100DG96C0001 PAR.CAD: 36

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: GIV-5131

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada formada per un cos principal de planta rectangular, coberta de teula àrab a dues aigües i estructura de d'obra de fàbrica i forjats
unidireccionals de bigues.
A tot el llarg de la façana principal trobem una eixida porxada amb pilars de rajol ceràmic manual deixat vist, els dos pilars centrals són circulars.
Mirant la façana principal a esquerra trobem el garatge en planta baixa.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 300 m2 i 17.826 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Nofre Id. plànol: 03CR6
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i ampliacions de rajol
ceràmic i forjats de bigues de formigó

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 7

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.298,4.664.177 Ref.cadastral: 000200200DG96C0001 PAR.CAD: 286

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta rectangular, façanes de pedra arrebossades i pintades i coberta de teula a dues aigües. Mirant la façana principal a
esquerra trobem annexades dues antigues pallisses una de planta baixa d'un pis i l'altra de només una alçada que han sigut rehabilitades i integrades al
conjunt.
Consta de planta baixa i una planta pis.
L'Entrada principal conserva els brancals de pedra.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 250 m2 i 12.398 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Piernau o Can Casanova Id. plànol: 03CR7
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic i forjats
unidireccionals de bigues de formigó armat

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 7

ÈPOCA: Principis s. XX

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.760,4.664.393 Ref.cadastral: 000200100DG96C PAR.CAD: 275

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: GI-513

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Cossos laterals al volum principal de rajol ceràmic
deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: GI-513

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades. Consta d'un volum principal de planta rectangular i coberta de teula a dues
aigües. Mirant la façana a banda i banda hi ha dos coberts annexats al volum principal amb parets també de rajol ceràmic sense acabat.
Les obertures del cos principal són emmarcades amb motllura llisa i a la part central de la planta superior hi trobem un balcó de llosa motllurada i barana
senzilla de ferro.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 154 m2 i 74.209 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Segons la Llei 7/1993, de 30 de setembre de Carreteres:
-Art.30.2: La línia d'edificació s'ha de situar mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada, a 50 metres.
-Art. 29: En la zona d'afectació (100 metres des de l'aresta exterior de l'explanació), l'execució de qualsevol tipus d'activitat, la realització d'obres o
instal.lacions, fixes o provisionals, el canvi d'ús o de destinació i la plantació o la tala d'arbres requereixen l'autorització prèvia del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, sens perjudici d'altres competències concurrents. Només es poden realitzar sense autorització prèvia els treballs propis dels
conreus agrícoles, sempre que no en resultin afectades de cap manera la zona de domini públic ni la seguretat viària.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Ca la Sausa Id. plànol: 03CR8
TIPOLOGIA: Hotel-Rest

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 11

ÈPOCA: 1963

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.231,4.660.549 Ref.cadastral: 001100100DG96A0001 PAR.CAD: 106

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Altres

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Peu de carretera N-II

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Actualment es tracta d'un complex que engloba vivenda, restaurant, hotel amb pàrking descobert i zona esportiva.

-L'edifici annex és destinat a hotel des de l'any 1986.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 2.220 m2 i 11.994 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: la història de la Sausa és la d’una família lligada al món de l’hostaleria des de fa més de mig segle. Tot comença el 1.950, quan s’obren
les portes de l'“Hostal de la Creu”. Anys més tard, l’autopista l’engoleix, i així el 1.963 s’obre la Sausa al seu emplaçament actual.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme i activitat hotelera pel fet de ser pre-existent a aquest POUM.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Protecció viària N-II
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Serrat d'en Nofre Id. plànol: 03CR9
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Terradelles POL.CAD: 7

ÈPOCA: Anys 80

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 491.580,4.664.208 Ref.cadastral: 000200300DG96C0001 PAR.CAD: 276

CONSERVACIÒ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: GI-513

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes arrebossades sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: GI-513

FAÇANES:
De rajol ceràmic, arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada, de planta rectangular amb un cos sortint a la part nord i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i planta pis, amb
un balcó a la planta superior que dóna a la façana principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 276 m2 i 12.022 m2

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Segons la Llei 7/1993, de 30 de setembre de Carreteres:
-Art.30.2: La línia d'edificació s'ha de situar mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada, a 50 metres.
-Art. 29: En la zona d'afectació (100 metres des de l'aresta exterior de l'explanació), l'execució de qualsevol tipus d'activitat, la realització d'obres o
instal.lacions, fixes o provisionals, el canvi d'ús o de destinació i la plantació o la tala d'arbres requereixen l'autorització prèvia del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, sens perjudici d'altres competències concurrents. Només es poden realitzar sense autorització prèvia els treballs propis dels
conreus agrícoles, sempre que no en resultin afectades de cap manera la zona de domini públic ni la seguretat viària.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pagès Id. plànol: 0401
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 488.760,4.666.843 Ref.cadastral: 000500300DG86F0001 PAR.CAD: 136

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Morter de ciment en algunes parts de les façanes,
deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per diversos cossos annexats entre si. Totes les façanes són de pedra, algunes parts deixada vista i d’altres arrebossades.
Cal destacar les impostes motllurades que emmarquen algunes finestres.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 418 m2 i 317.429 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ferran Id. plànol: 0402
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega.

PARATGE: Galliners POL.CAD: 7

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.523,4.667.005 Ref.cadastral: 000500500DG86F0001 PAR.CAD: 153

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, carretera de Galliners a Parets.

FAÇANES:
De pedra natural arrebossades.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia formada per diferents cossos annexionats el més gran dels quals té planta rectangular amb coberta de teula a dues aigües. Totes les parets
perimetrals són de pedra natural i algunes d'elles han estat arrebossades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 410 m i 2.749 m2 de terreny.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra o el rellotge de
sol.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rur

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Costa Id. plànol: 0403
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Inscripció en llinda finestra: 1767

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.492,4.666.872 Ref.cadastral: 000500400DG86F0001 PAR.CAD: 77

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària GIV-5131 - EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera GIV-5131 i camí sense asfaltar en mal estat

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Mas de planta rectangular, de dues plantes i coberta a dos vessants que evidencia diverses fases constructives. A migdia hi ha la façana principal. La porta
d'entrada té llinda de fusta i és sostinguda sobre dues impostes corbes. Damunt la porta hi ha una finestra de llinda amb arquet incís i rosella en relleu. Una
segona finestra, més elaborada, mostra una llinda arquejada de pedra calcària grisa i ampit motllurat, també decorada amb una rosella en relleu al centre
d’un arc incís. Té un any gravat (“1767”). A l'interior d’aquesta darrera finestra hi ha festejadors. En la façana de llevant destaca una finestra amb impostes
corbes que sostenen una llinda amb arquet en baix relleu. A la planta baixa perdura l'estructura antiga del mas dividit en dues tramades. Es conserva un arc
central de dovelles ben tallades, en part tapiat i el sostre de cairats de fusta. A la primera planta és molt meritòria la sala amb paviment de totxo. Dues portes
de la sala, al costat de llevant, tenen guardapols d'estuc i relleus decoratius de tema floral, figuratiu i religiós.
També cal destacar la portalada de la pallissa annexada a un lateral del cos principal amb la seva gran arcada.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 480 m2 i 117.919 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: No es tenen dades documentals sobre aquesta masia. Els elements arquitectònics més antics de la masia són d’estil gòtic, fet que
indicaria el seu origen probable en època medieval. 
S'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                          

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

-Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5131 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Guitart Id. plànol: 0404
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 488.829,4.666.810 Ref.cadastral: 90 PAR.CAD: 110

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Altres

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per un gran cos de planta rectangular, façanes de pedra, coberta de teula àrab a dues aigües. Aquest cos consta de planta baixa i dues
plantes pis i te annexionats diferents cossos que formen part de la vivenda.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 881 m2 i 153.084 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat la composició i alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Patró Id. plànol: 0405
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Data llinda s. XIX

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.499,4.665.901 Ref.cadastral: 001900100DG86F0001 PAR.CAD: 113

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agrícola

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi elevat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de pedra natural amb acabat arrebossat i pintat.
Annexionat a la façana sud hi trobem un cobert de coberta de teula a una igua.

-La superfície cadastral de la finca és de 410 m2 construïts i 50.948 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra, ampits, llindes i
brancals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Mercader Id. plànol: 0406
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra o rajol ceràmic.

PARATGE: Galliners POL.CAD: 8

ÈPOCA: La propietat suposa 1.890

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.551,4.666.091 Ref.cadastral: 17232A008000600000ZG PAR.CAD: 60

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera a Galliners

FAÇANES:
Pedra/Rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per diferents cossos annexats entre si. Aquest cossos estan construïts amb heterogeneïtat de materials depenent de l'època de
construcció.
La part nord del volum principal es suposa la més antiga i la part sud d'aquest una ampliació bastant posterior, ja amb paraments de rajol ceràmic.En totes
dues parts del cos principal trobem les façanes amb acabat arrebossat i pintat.

-No cal destacar elements arquitectònics d'especial interès.

-Segons el cadastre té una superfície 379 m2 construïts la vivenda sobre un terreny de222.664 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                            

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Casajau Id. plànol: 0407
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.064,4.667.458 Ref.cadastral: 000500200DG86F0001 PAR.CAD: 56

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Reparacions a façanes amb rajol ceràmic deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles.

FAÇANES:
De pedra calcària

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de façanes de pedra i coberta de teula àrab. Està formada per diversos cossos annexionat entre sí.

- Segons el cadastre té una superfície construïda de 172 m2 i 120.568 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Güell Id. plànol: 0408
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: A finals del s. XVIII o principis del s. XIX

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 488.246,4.666.003 Ref.cadastral: 17232A00600114 PAR.CAD: 114

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí veïnat de les Barraques, sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les façanes són de pedra natural amb acabat arrebossat i pintat, deixant vistes algunes
pedres.
A la façana sud hi trobem un cos annexat amb una eixida.

-Segons el cadastre forma part de la mateixa parcel.la que la casa anomenada Mas Güell Nou i la ruïna anomenada Mas Visir.
Aquesta parcel.la segons el cadastre té una superfície de 165 m2 i 39.063m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat la composició i alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Rabaquet Id. plànol: 0409
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega i part d'estructura moderna de
formigó armat

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Inscripcions: Llinda:1798

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 488.252,4.665.933 Ref.cadastral: 001900300DG86F0001 PAR.CAD: 116

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí del veïnat de Les Barraques, sense asfaltar

FAÇANES:
Part de pedra part de rajol ceràmic, arrebossades i
pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
- Masia original del s. XVIII, completament rehabilitada.
Es conserva el volum principal del mas originari, que es va reconstruir i ampliar.
A excepció d'alguna llinda de pedra monolítica i les façanes de pedra no s'han conservat elements arquitectònics d'especial interés.
- Segons el cadastre té una superfície construïda de 264m² i 1640m² de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat del mas originar de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Masó Id. plànol: 0410
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 8

ÈPOCA: Inscripció en llinda finestra s. XVII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.380,4.665.816 Ref.cadastral: 001600100DG96E0001 PAR.CAD: 15

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària GIV-5131 - EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GIV-5131

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per diverses edificacions construïdes al voltant d'un pati. El cos principal és de planta rectangular i coberta de teula a dos vessants.
Cal destacar els dintells d'imposta motllurada d'algunes obertures, els brancals i els ampits de pedra.
-El cos principal té uns 324 m² de planta i consta de planta baixa i planta primera.
-L'edificació es troba dins d'una gran finca de 474406m² segons el cadastre.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra o el conjunt
arquitectònic que conformen les diferents edificacions envoltant el pati.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5131 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Toni Id. plànol: 04CR1
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Part estructura de parets de càrrega de pedra, part
estructura moderna.

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Inscripció en llinda finestra: 1781

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.207,4.667.209 Ref.cadastral: 000500100DG86F0001 PAR.CAD: 67

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada conformada per diferents cossos de fiferents èpoques. La vivenda actual té les façanes arrebossades i pintades i una ampliació a
la banda sud-est d'estructura moderna que forma el porxo d'entrada.
No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès.

-Segons el cadastre té una superfície construída de 498 m2 i 40.073 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Diret Id. plànol: 04CR2
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega.

PARATGE: Galliners POL.CAD: 7

ÈPOCA: Entre 1960 i 1961

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.825,4.666.792 Ref.cadastral: 000100100DG96E0001 PAR.CAD: 142

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de façanes de rajol ceràmic cabades arrebossades i pintades i coberta de teula.
La seva planta és rectangular i consta de planta baixa, planta pis i golfes. La coberta de teula àrab imita l'estructura basilical. A la banda sud-est cal destacar
un porxo amb eixida.

-Segons el cadatre té una superfície contruïda de 386 m2 construïts i 52.497 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.  

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Carreras Id. plànol: 04CR3
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega

PARATGE: Galliners POL.CAD: 7

ÈPOCA: 1945

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.963,4.666.472 Ref.cadastral: 000600100DG96E0001 PAR.CAD: 164

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia d'estil colonial, planta rectangular i coberta de teula a dues aigües.
Cal destacar les baranes amb balustrada dels balcons i les columnes helicoïdals del porxo.
La façana és acabada arrebossada i pintada i té una petita cornisa amb motllura per sota del ràfec, a la part central hi trobem un escut en relleu.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 300 m2 i 67.140 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Geli Id. plànol: 04CR4
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: 1994-1995

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 489.353,4.667.318 Ref.cadastral: 17232A00600065 PAR.CAD: 65

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de construcció moderna. La seva planta és rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. L'estructura és de formigó armat
i les façanes són de rajol ceràmic arrebossades i pintades a la planta baixa i acabades amb rajol ceràmic caravista a la planta superior.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 118 m2 i 3804 m2 de sòl

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.
                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ferran Fonsu Id. plànol: 04CR5
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Galliners POL.CAD: 7

ÈPOCA: Durant els 90

COBERTA:
De teula a quatre vents

UTM(x,y): 489.497,4.667.165 Ref.cadastral: 239 PAR.CAD: 90

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: GIV-5131

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes arrebossades sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GIV-5131

FAÇANES:
De rajol ceràmic acabat arrebossat

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta baixa i una planta pis, estructura moderna de formigó armat, coberta de teula a quatre ventsi façanes de rajol ceràmic
arrebossades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 3.780 m2 dels quals 117 m2 són d'ús vivenda i 47.886 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5131 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Güell Nou Id. plànol: 04CR6
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Moderna, de formigó armat.

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Pallissa original: 1930

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 488.243,4.665.983 Ref.cadastral: 001300100DG86F0001 PAR.CAD: 114

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí del veïnat de Les Barraques, sense asfaltar

FAÇANES:
De rajol ceràmic, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda de construcció moderna. Composada de planta baixa i una planta pis i estructura de formigó armat, amb façanes de rajol ceràmic acabades
arrebossades i pintades.

-Segons el cadastre forma part de la mateixa parcel.la que la masia anomenada Mas Güell i la ruïna anomenada Mas Visir.

Aquesta parcel.la segons el cadastre té una superfície de 165 m2 i 39.063m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.

-S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Menut Id. plànol: 04CR7
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Anys 90

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.239,4.665.827 Ref.cadastral: POL 6 PAR 117 PAR.CAD: 117

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí de Les Barraques

FAÇANES:
Rajol ceràmic, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada, de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Una part de la vivenda consta de planta baixa i planta pis i una altra part
només consta de planta baixa. La vivenda consta d'un porxo en planta baixa i una terrassa coberta a la planta primera.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 207 m2 i s'ubica sobre una finca de 12.489 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

El Garatge de Cal Ferrer Id. plànol: 04CR8
TIPOLOGIA: Altres

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Durant els anys 70

COBERTA:
De teula a una aigua

UTM(x,y): 489.528,4.666.324 Ref.cadastral: 17232A00600092 PAR.CAD: 92

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària GIV-5132 - EIN 1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agrícola

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Peu carretera GIV-5132

FAÇANES:
De rajol ceràmic arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Petita edificació de planta baixa i una planta pis. La planta baixa és destinada a garatge i a la planta pis existeix una petita vivenda.
-Segons el cadastre té una superfície construïda de 101 m2 i s'ubica sobre una finca de 646 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

-Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5132 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Visir Id. plànol: 04R01
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 488.248,4.666.085 Ref.cadastral: 001300100DG86F0001 PAR.CAD: 114

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar del veïnat de Les Barraques

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
- Ruïna de planta rectangular i dimensions: 10,38 x 7,87 m. De les restes existents en deduïm que estava composada per planta baixa i una planta pis.
- Actualment hi ha un Pla Especial Urbanístic aprovat per la CTUG amb data 01/06/2006 per l'adequació de l'edificació actual en casa de turisme rural.
- Segons el cadastre forma part de la mateixa parcel.la que la masia anomenada Mas Güell i la casa anomenada Mas Güell Nou.
- Aquesta parcel.la segons el cadastre té una superfície de 165 m2 i 39.063m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
- Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
- Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
- Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
- Mediambiental: la seva reconstrucció no suposarà cap impacte paisatgístic.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats en el croquis com a volums principal i secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis com a volums principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Palou Id. plànol: 04R02
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.271,4.665.979 Ref.cadastral: 17232A006001130000ZM PAR.CAD: 113

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Veïnat de Les Barraques, bon accés

FAÇANES:
De pedra/Rajol ceràmic caravista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Ruïna de planta rectangular i façanes de pedra. De les restes existents es dedueix que estava composada per planta baixa i una planta pis

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats en el croquis com a volums principal i secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis com a volums principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Sant Baldiri Id. plànol: 04R03
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 7

ÈPOCA: Privada

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.723,4.666.793 Ref.cadastral: 17232A007002920000ZI PAR.CAD: 292

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecíen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda de l'ermità i ermita.
-L'Ermita enrunada d'una sola nau amb dependències annexes al costat nord. En la façana, a ponent, hi destaca la porta adovellada d'arc de mig punt i un
campanar d’espadanya d'un sol ull. Damunt la porta hi ha una finestra allargada de llinda. A l'interior, la nau ha perdut la coberta. La capçalera és rectangular
i conserva part de la volta apuntada. Damunt la porta d'entrada es manté dempeus part de la volta rebaixada del cor, feta de maons. Damunt la volta de la
nau hauria existit un pis superior, del qual es mantenen algunes finestres vers l'exterior. En el mur lateral de la nau queden les restes d'una fornícula de
petxina pintada. La casa de l'ermità es troba avui enrunada.

-Segons el cadastre s'ubica sobre una finca de 3.347 m2 i no té superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrica: el 1908 l'edifici ja es trobava en un estat ruïnós i la imatge de Sant Baldiri fou traslladada a Sant Julià de Galliners. La primera notícia
documentada d'aquesta ermita és de l'any 1639.
Consta que en l'ermita se celebraven dos aplecs a l'any i que en el seu interior hi havia un altar
adornat. En una porta es podia veure la data de 1709.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats en el croquis com a volums principal i secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis com a volums principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Fluviol Id. plànol: 04R04
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Galliners POL.CAD: 7

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 490.720,4.667.047 Ref.cadastral: PAR.CAD: 120

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar.

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Segons el cadastre s'ubica sobre una parcel.la de 36.445 m2 i no consta declarada cap construcció.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Mediambiental: la seva reconstrucció no suposarà cap impacte paisatgístic.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats en el croquis com a volums principal i secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis com a volums principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Marregues Id. plànol: 04R05
TIPOLOGIA: Inexistent

ESTRUCTURA:
Inexistent

PARATGE: Galliners POL.CAD: 6

ÈPOCA: Inscripció a pou 1763

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 489.033,4.667.404 Ref.cadastral: 17232A00600069 PAR.CAD: 69

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agrícola

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Inexistents

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Antic mas, avui desaparegut.
-La finca cadastral té una superfície de 1.202 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ayats Id. plànol: 0501
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.196,4.659.767 Ref.cadastral: 17232A014000320000ZR PAR.CAD: 32

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí de les Serres i Camí de Cal Pebrot .

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra arrebossades i coberta de teula a dues aigües. S'han conservat els brancals i les llindes de pedra originals.
Consta de planta baixa i una planta pis i està envoltada de coberts agrícoles.

-La finca cadastral té una superfície de 40.087 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Janet Id. plànol: 0502
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.373,4.660.529 Ref.cadastral: 001700200DG96A PAR.CAD: 13

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona: GIV-5143 i camí de Can Janet

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de pedra vista i conserva l'antiga pallissa,
de grans dimensions, annexada per la façana est del volum principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 278 m2 i 19.212 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o la pallissa.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas dels Frares Id. plànol: 0503
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.990,4.660.231 Ref.cadastral: 00100400DG96A PAR.CAD: 30

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge i turisme rural

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades, marc de pedra d'obertures deixat vist

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula. Consta de planta baixa i dues plantes pis a la part central, mentres que els laterals només tenen planta baixa
i una planta pis. A la façana principal trobem una eixida porxada de rajol ceràmic caravista amb forjat de bigues de formigó. Les obertures de la part més
vella són emmarcades amb brancals, llindes i ampits de pedra calcària treballada mentres que en l'ampliació, annexada per la façana est, totes les obertures
són emmarcades amb obra de fàbrica caravista.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 666 m2 i 132.633 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casanova de Vilafreser Id. plànol: 0504
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: S. XVII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.327,4.658.706 Ref.cadastral: 17232A014000820000ZB PAR.CAD: 82

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Alzina monumental

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Cobert de coberta de fibrociment entre la pallissa i la
casa i cobert annexat davant façana principal

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí de Retinells

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta retangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa, planta pis i golfes (antic graner). S'han
conservat alguns elements arquitectònics típics de la masia tradicional catalana com l'arc rebaixat de l'entrada principal, o els ampits motllurats, els brancals i
llindres treballades de les obertures superiors o la pallissa.
A l'est de la façana principal trobem l'antiga pallissa d'estructura tradicional amb dues plantes i coberta de teula a dues aigües i un rajol ceràmic caravista a la
part centrall, conserva la coberta de cairats de fusta.
A pocs metres de la casa hi ha una alzina anomenada "Alzina de la Casanova de Vilafreser" classificada com arbre monumental de Catalunya de l'espècie
"Quercus ilex subsp. ilex"

-La finca cadastral té una superfície de 210.142 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 300 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L'alzina de davant la vivenda es considera arbre monumental per ser un exemplar que , per les mesures excepcionals dins de la seva espècie, per la seva
edat i història és mereixedora de mesures de protecció establertes al Decret 214/1987. 

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Vidal Id. plànol: 0505
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i de rajol als coberts

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: s. XVIII-s.XIX

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.739,4.658.652 Ref.cadastral: 17232A012000900000ZS PAR.CAD: 90

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat en mal estat de façanes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera N-II i petit tram camí sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra arrebossada

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions formada per diferents cossos. Ell volum principal és el situat a l'oest d'aquest conjunt arquitectònic i està construït al voltant d'un
pati interior. Les façanes d'aquests cossos són de pedra però van ser arrebossades fa molts anys.
A l'est d'aquest volum principal hi trobem tota una sèrie de coberts agrícoles amb façanes de rajol ceràmic arrebossades. Degut a l'antiguitat d'aquests
coberts tenen cert interès arquitectònic.
La vivenda estava vinculada a una explotació agropecuària.

-La finca cadastral té una superfície de 315.086 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista i alguns brancals i llinda de
pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Segons la Llei 7/1993, de 30 de setembre de Carreteres:
-Art.30.2: La línia d'edificació s'ha de situar mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada, a 50 metres.
-Art. 29: En la zona d'afectació (100 metres des de l'aresta exterior de l'explanació), l'execució de qualsevol tipus d'activitat, la realització d'obres o
instal.lacions, fixes o provisionals, el canvi d'ús o de destinació i la plantació o la tala d'arbres requereixen l'autorització prèvia del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, sens perjudici d'altres competències concurrents. Només es poden realitzar sense autorització prèvia els treballs propis dels
conreus agrícoles, sempre que no en resultin afectades de cap manera la zona de domini públic ni la seguretat viària.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Rovirola o Can Toni Id. plànol: 0506
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.834,4.659.347 Ref.cadastral: 17232A012000550000ZS PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agrícola

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façana sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera nacional N-II

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per dos cossos units entre sí, un de coberta de teula a dues aigües i l'altre de coberta de teula a quatre aigües situat al nord. A la banda
est d'aquests dos cossos trobem dues eixides a la planta primera.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 343 m2 i 36.738 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-Protecció viària N-II
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pujol Id. plànol: 0507
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Any 1.691

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.638,4.659.790 Ref.cadastral: 17232A014000450000ZW PAR.CAD: 45

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façanes en mal estat en algunes zones

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona: camí de Vilafreser a Perles

FAÇANES:

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular composada per dos cossos units entre si, totes les façanes són de pedra vista. El cos de més a l'oest consta de planta baixa i
dues plantes pis amb una estrada d'arc rebaixat (on es pot llegir una inscripció de 1691)i sobre aquesta entrada hi trobem una obertura d'imposta motllurada.
Les obertures de la planta segona són també d'arc rebaixat, aquesta planta és una ampliació posterior ja que les façanes aquí són de rajol ceràmic amb
acabat arrebossat.
El cos de més a l'est consta de plant baixa i una planta pis i hi trobem una entrada d'impostes motllurades i llinda de fusta, a la planta superior hi ha dos
balcons.
Annexats a aquest dos cossos trobem una pallissa per la façana est i un cobert en planta baixa per la façana nord.

-La finca cadastral té una superfície de 384.192 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, les impostes motllurades 
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 300 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Roural Id. plànol: 0508
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Llinda finestra: 1782, Porta: 1821

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.291,4.659.066 Ref.cadastral:  17232A014000560000Z PAR.CAD: 56

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'icendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí de les Serres

FAÇANES:
Pedra vista / arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada de grans dimensions, planta rectangular amb un calaix per la façana posterior i coberta de teula a dues aigües. Els laterals
a est i oest, mirant la façana principal són ampliacions o rehabilitacions posteriors amb façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades, amb uns pilars de
rajol ceràmic caravista a la part est.
S'han conservat tots els brancals, llindes i la llinda monolítica de pedra de l'entrada de les obertures.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 374 m2 i 9.875 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o les llindes i brancals de
pedra d'algunes obertures.
-Antiguitat: s'han trobat les inscripcions 1782 i 1821 a les llindes conservades.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Andreu Id. plànol: 0509
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic i forjats
unidireccionals de bigues de formigó

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Mitjans s. XX

COBERTA:
De teula a quatre aigües

UTM(x,y): 490.510,4.658.783 Ref.cadastral: 000200200DG96G0001 PAR.CAD: 80

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Protecció viària N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí asfaltat

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta rectangular i coberta de teula a quatre aigües. Les seves façanes són de rajol ceràmic amb acabat arrebossat i pintat.
Cal destacar l'eixida coberta de la planta superior amb una balustrada i composada per tres grans arcs de mig punt.
Dins la mateixa edificació mirant la façana principal a oest hi ha una part destinada a cobert, que segueix la mateixa linia arquitectònica que la resta de
l'edificació: una gran obertura d'arc de mig punt a la planta superior i una gran obertura quadrangular a la planta inferior.
-El Mas Andreu té uns 167m² per planta, i està segons el cadastre dins d'una finca de 25135m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: arquitectura tradicional de principis del s. XX.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Protecció viària N-II
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Salvany Id. plànol: 0510
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.431,4.659.328 Ref.cadastral: 17232A01400055 PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona

FAÇANES:
De pedra/rajol ceràmic; arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra arrebossades i pintades i coberta de teula a dues aigües. La casa ha sigut completament rehabilitada i no es
conserven elements arquitectònics d'especial interès.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 381 m2 i 15.100 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Marroca Id. plànol: 0511
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.675,4.660.740 Ref.cadastral: 17232A012000120000ZO PAR.CAD: 12

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació agrícola

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: GIV-5142 i tram de camí asfaltata

FAÇANES:
De pedra vista / rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i mirant la façana principal a
l'esquerra hi trobem un cos annexat, més modern de façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades i que consta de planta baixa i dues plantes pis. Totes
les obertures són emmarcades amb rajol ceràmic caravista i es conserva el rellotge de sol a la façana principal.

-La finca cadastral té una superfície de 79.932 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Geroni Id. plànol: 0512
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Insc llinda: Narcís Maurici 1723

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.035,4.657.838 Ref.cadastral: 001100200DG95G PAR.CAD: 89

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts annexats de rajol ceràmic/façana sense
pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí de Retinells

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular amb algun retranqueig i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de pedra però foren arrebossades. A la façana
principal hi trobem una eixida coberta. L'entrada principal és de llinda monolítica de pedra sorrenca amb una inscripció.
Separat del mas pel nord hi trobem una natiga pallissa de rajol ceràmic d'una certa antiguetat tot i tenir estructura de bigues de formigó.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 323 m2 i 327.632 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 250 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas la Torre de Vilafreser Id. plànol: 0513
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es suposa s. XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.018,4.659.211 Ref.cadastral: 001700400DG96A PAR.CAD: 71

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí asfaltat de Vilafreser a Perles

FAÇANES:
Pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Torre medieval de planta pràcticament quadrada de quatre pisos i coberta a dos vessants. Té 18 m d'alçada. Fou bastida amb carreus ben tallats de
sorrenca disposats en filades bastant regulars. En els seus murs és possible documentar els orificis del bastiment de l'obra defensiva. La torre té diverses
espitlleres de tir, repartides entre les diferents plantes. En la cara de ponent identifiquem tres espitlleres ben agrupades. En canvi, a la cara de migdia, foren
obertes a cada pis finestres de tipus medieval. Aquestes tres finestres són de llinda amb les seves impostes convexes. A llevant té lloc l'accés a la torre. La
planta baixa era accessible a través d'una porta d'arc rebaixat de dovelles. En canvi, a la planta pis una porta aèria permetia l'entrada a l'interior. Aquesta
segona porta és d'arc de mig punt adovellat. La porta era defensada per un matacà. En el pis superior hi ha dues obertures rectangulars en les quatre cares
de la torre. A l'interior, la planta baixa mostra una coberta de volta encofrada de morter, però amb vestigis d'una volta precedent, probablement feta de
carreus de pedra. La volta actual és reforçada amb un arc central rebaixat de dovelles de pedra. Perduren diversos permòdols que sostenien l'embigat de
fusta.
-Segons el cadastre té una superfície construïda de 428 m2 i 240.167 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: possiblement la torre de Vilafreser fou propietat del llinatge Vilafreser que es documenta a partir de les darreries del s. XII. El 1187 Pere
de Vilafreser va fer un llegat a Santa Maria de Rocamor. El 1197 Arnau de Vilafreser va signar l'acte de fundació de la canòniga de Santa Maria d'Olives,
pròxima a Sant Esteve de Guialbes i al veïnat de Viella. Els s. XIII-XV diversos membres del llinatge Vilafreser ocuparen càrrecs eclesiàstics a la seu de
Girona i al monestir d'Amer. El 1455 trobem referències directes de la torre.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casot Id. plànol: 0514
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra a la masia i estructura de
formigó armat a la casa de nova construcció.

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1850

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.768,4.659.596 Ref.cadastral: 17232A01200061 PAR.CAD: 61

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Pintura de garatge annexat al mas i paret mitgera de
la casa nova

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Bona: N-II i tram de camí sense asfaltar

FAÇANES:
Pedra vista/arrebossades/arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Conjunt arquitectònic composat per un mas antic del 1850 més una vivenda unifamiliar de nova construcció. La masia és de planta rectangular i façanes de
pedra sorrenca. No es conserven elements arquitectònics d'especial interès a excepció de la llinda de pedra monolítica de la porta d'entrada amb una
inscripció. Mirant la seva façana principal a la dreta trobem un garatge de construcció posterior amb façanes de rajol ceràmic arrebossades. Annexat al mas
per la seva façana nord hi trobem la casa de nova construcció en planta en forma aproximada de T i composada per planta baixa amb coberta de teula i
façanes de rajol ceràmic, arrebossades i pintades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 391 m2 i 17.604 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o la llinda d'entrada del mas.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 150 anys del mas.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Flequer Id. plànol: 0515
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.509,4.658.207 Ref.cadastral: 17232A014000860000ZP PAR.CAD: 86

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària:N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi alt

ACCESSIBILITAT: N-II i tram de camí sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra vista i rajol ceràmic caravist

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra rierenca vista i coberta de teula a dues aigües. Parts de les obertures i les cantonades són de rajol ceràmic
caravista. Consta de planta baixa i una planta pis on trobem un balcó i uns tirants que subjecten la façana.
Mirant la façana principal a l'oest trobem annexat un cobert. Encara es conserva el pou davant de la façana principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 263 m2 i 58.858 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Riera Id. plànol: 0516
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Es suposa s. XIII-XIV

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.822,4.659.173 Ref.cadastral: 17232A012000540000ZE PAR.CAD: 54

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: a tocar de la carretera N-II

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular composada per la unió de diferents cossos. Té les façanes de pedra vista i la coberta de teula a dues aigües. A la façana oest
trobem una eixida porxada i uns contraforts de pedra. A a la façana sud es conserva una finestra d'ampit i llinda de pedra molt treballada. A l'oest d'aquesta
façana trobem una eixida coberta amb tres badius.
A la façana oest trobem també una petita obertura de brancals i llinda monolítica de pedra tallada en arc de mig punt. Algunes obertures i l'eixida porxada
son de rajol ceràmic manual deixat vist.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 354 m2 i 51.423 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista els ampits o llindes i brancals
de pedra d'algunes obertures.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Nebot Id. plànol: 0517
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Inscripció llinda: 1790

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.554,4.660.526 Ref.cadastral: 17232A012000140000ZR PAR.CAD: 14

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Instal.lacions i baixants per façanes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, camí sense asfaltar

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra arrebossades i pintades i coberta de teula a dues aigües.
S'han conservat els brancals i llindes de pedra d'algunes obertures on es poden llegir diferents inscripcions.
Separat de l'edificació principal al sud trobem el garatge en planta baixa, de construcció moderna.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 284 m2 i 32.636 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional com les llindes amb incripció o els brancals de pedra d'algunes obertures.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Joanmiquel Id. plànol: 0518
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: s. XV- XVI

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.189,4.660.018 Ref.cadastral: 17232A014000350000ZI PAR.CAD: 35

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: carretera de Viella, sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dos vessants. En l'angle sud-oest té un cos projectat de planta quadrada de dos
pisos. L'estructura de la masia ha estat objecte de modificacions als darrers anys. En la façana de llevant hi destaca la porta forana de grans dovelles de
calcària i al seu damunt una finestra d'estil gòtic, amb arc conopial dentat i impostes amb relleus figuratius. La majoria d'obertures d'aquesta façana de
llevant semblarien modernes, o bé han estat modificades. En l'angle sud-est és meritòria una finestra de llinda cantonera d'estil renaixentista amb guardapols
motllurat. En la façana de migdia sobresurt una finestra d'estil gòtic treballada amb pedra sorrenca. Té arc conopial, arquets exempts motllurats i impostes
decorades amb relleus figuratius. El cos avançat de migdia ha estat molt modificat en la seva part superior, sobretot amb l'obertura d'una galeria. En el seu
angle sudoest,
hi destaca una finestra de llinda cantonera d'estil renaixentista. Com l'anterior, té guardapols motllurat, a més de llinda gravada amb la inscripció de “1588”.
En els seus brancals hi ha figurats en relleu dos mascarons d'àngels.

-La finca cadastral té una superfície de 13.327 m2.

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

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Teixó Id. plànol: 0519
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.438,4.659.271 Ref.cadastral: 17232A014000530000ZQ PAR.CAD: 53

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossat colorejat / pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra arrebossades deixant vistes les cantonades i alguna pedra saltejada o arrebossades amb moreter colorejat.
Consta d'un cos de planta baixa i planta pis amb coberta de teula a dues aigües.
A la part oest de la finca trobem tota una sèrie de coberts allargats en planta baixa, sense interès arquitectònic.
No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 464 m2 i 39.467 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ros Id. plànol: 0520
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489.247,4.660.079 Ref.cadastral: 17232A014000340000ZX PAR.CAD: 34

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: carretera de Viella, sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Annexat a la façana est hi trobem un
garatge en planta baixa també de pedra vista.
S'han conservat la pedra original i alguns brancals i llindes monolítiques de les obertures. L'entrada per la façana sud té un arc rebaixat i per sobre d'aquesta
trobem una eixida coberta.

-Forma part de la mateixa finca cadastral de rústica que les ruïnes de Mas Xacó, Mas Peres i Mas Melcior que té una superfície de 1.342.544 m2 i no consta
cap superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Viària, carretera de Viella

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Setcases o Can Mengol Id. plànol: 0521
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es suposa s. XIX

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.316,4.658.865 Ref.cadastral: 17232A014000590000ZO PAR.CAD: 59

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació ramadera

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Pallissa annexada de rajol ceràmic sense acabat

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona: camí de les Serres

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i a l'est mirem la façana principal trobem una antiga
pallissa les parets i el forjat de la qual van ser rehabilitades. La casa es troba avui deshabitada i és usada com a granja.
El volum principal té una superfície d'uns 85,5m² i es troba dins d'una finca de 8482m² segons el cadastre.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o alguna llinda monolítica com
la de la porta d'entrada
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Trias o Can Garolera Id. plànol: 05CR1
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA:

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490494,4659357 Ref.cadastral: 001701600DG96A PAR.CAD: 52

CONSERVACIÒ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: GIV-5144

QUALIFICACIÓ 20b (Agrícola comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: carretera GIV-5144 a Vilafreser

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta rectangular, façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades i coberta de teula a quatre aigües.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 160 m2 (80m² per planta) i 1.577 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Rajoler Id. plànol: 05CR2
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.808,4.659.225 Ref.cadastral: 17232A012001000000ZQ PAR.CAD: 100

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària-NII

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Turisme rural

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes arrebossades sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada composada per un cos de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües amb un altre cos annexat per la façana sud part
amb coberta de teula a dues aigües part coberta plana transitable o eixida.
Totes les façanes són de rajol ceràmic i han estat arrebossades.
No es conserven elements arquitectònics d'interès.
Annexat per la façana nord hi trobem uns coberts lligats a una explotació agropecuària.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 176 m2 i 5.508 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pous Id. plànol: 05CR3
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Any 2000 aprox

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.363,4.658.584 Ref.cadastral: 17232A01400097 PAR.CAD: 97

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, a peu del camí de Retinells

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta rectangular en forma de T. Les seves façanes són de rajol ceràmic arrebossades. Els pilars del porxo i les xemeneies
són d'obra vista.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 340 m2 i 31.275 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Restaurant  Bonaterra Id. plànol: 05CR4
TIPOLOGIA: Altres

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: 20-30 anys d'antiguitat

COBERTA:
de teula àrab.

UTM(x,y): 490.954,4.659.650 Ref.cadastral: 17232A01200058 PAR.CAD: 58

CONSERVACIÒ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària N-II

QUALIFICACIÓ 26 (Serveis Xarxa Viaria) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona. A peu de la Nacional II

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Restaurant. Edificació de planta allargada, situada a peu de la Carretera Nacional II. Consta de planta baixa i és de fractura moderna. Està destinada a
bar-restaurant, per la qual cosa disposa d'unes grans obertures. Segons el cadastre la finca tè una superfície de 17.338 m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

- Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                          

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Protecció Viària N-II

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Auto taller Narcís Id. plànol: 05CR5
TIPOLOGIA: Altres

ESTRUCTURA:
Paret de càrrega de rajol ceràmic i forjats de bigues
de formigó.

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Construcció moderna. Es desconeix

COBERTA:
Planxes de Fibrociment

UTM(x,y): 490.550,4.657.852 Ref.cadastral: 17232A01200092 PAR.CAD: 92

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària N-II

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Altres

ELEMENTS
IMPROPIS:  

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: A peu de la Ctra. N-II

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edificació de planta baixa destinada a la reparació de vehicles. A part de la zona destinada a taller, a la zona posterior també hi trobem un habitatge
d'aproximadament 95m². L'edificació té una forma allargada i es troba al peu de la carretera Nacional-II. Segons el cadastre està ubicada en una parcel.la
d'uns 2778m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

- Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Protecció viària N-II

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casanova dels Frares Id. plànol: 05CR6
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 12

ÈPOCA: Anys 30-40

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 491.114,4.660.113 Ref.cadastral: 001100300DG96A PAR.CAD: 101

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: N-II i autopista AP-7

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, carretera N-II

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Façanes parts de pedra part de rajol ceràmic totes amb acabat
arrebossat.
Mirant la façana principal a l'est trobem el garatge amb una eixida porxada sobre aquest.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 248 m2 i 1.819 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 80 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-Protecció viària N-II i autopista AP-7

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Retinells Id. plànol: 05R01
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/rajol ceràmic

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.843,4.657.817 Ref.cadastral: 002500100DG85H PAR.CAD: 86

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Totxo ceràmic vist de les façanes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona, exepte a l'últim tram de camí

FAÇANES:
Majoritàriament de rajol ceràmic dixat vist

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Antiga vivenda avui en ruïnes. El conjunt de planta rectangular i façanes part de pedra sorrenca part de rajol ceràmic té coberta de teula a dues aigües.
Mirant la façana principal del carener a la dreta és l'antic graner o paller i a l'esquerra del carener trobem el que constituïa l'antiga vivenda. No es conserven
elements arquitectònics d'interès.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 102 m2 i 58.858 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Mediambiental: la seva reconstrucció afavoriria la preservació del medi natural i la conservació de boscos i camins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Peres Id. plànol: 05R02
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.220,4.660.046 Ref.cadastral: 17232A014000340000ZX PAR.CAD: 34

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, carretera de Viella

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, avui en ruïnes, unida a la de Mas Melcior per la seva façana nord. Els elements arquitectònics més interessants es concentren
a la façana est on es poden veure la porta principal amb impostes motllurades i llinda de pedra monolítica i dos grans contraforts de pedra. A la planta
superior podem veure tres boniques obertures de llinda amb impostes i ampits també motllurats. 
A la façana sud també hi destaca algun element interessant com una obertura de llinda amb ampit motllurat a la part central.

-Forma part de la mateixa finca cadastral de rústica que les ruïnes de Mas Xacó, Mas Melcior i Mas Ros que té una superfície de 1.342.544 m2 i no consta
cap superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Xacó Id. plànol: 05R03
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.238,4.660.043 Ref.cadastral: 17232A014000340000ZX PAR.CAD: 34

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: carretera de Viella, sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra sorrenca vista, bastant desgastada i coberta de teula a dues aigües. La majoria de llindes de les obertures
són de fusta.
Cal destacar a la façana nord la pallissa amb el gran pilar circular de pedra.

-Forma part de la mateixa finca cadastral de rústica que les ruïnes de Mas Peres, Mas Melcior i Mas Ros que té una superfície de 1.342.544 m2 i no consta
cap superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o la pallissa amb el seu gran
pilar circular.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Melcior Id. plànol: 05R04
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilafreser POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es suposa s. XV - s. XVI

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 489.224,4.660.068 Ref.cadastral: 17232A014000340000ZX PAR.CAD: 34

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Jàsseres i pilars de formigó de reforça deixats vistos

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: carretera de Viella, sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, avui en ruïnes, unida a la de Mas Peres per la seva façana sud. Només en queden les seves façanes perimetrals i part d'alguna
paret interior. Per reforçar les façanes en mal estat es van fer unes jàsseres perimetrals que coronen les parets perimetrals i algun pilar de formigó armat.
La façana on conserva més elements d'interès és la oest on es poden veure diferents obertures amb brancals, ampits i llindes de pedra calcària ben
escairada.

-Forma part de la mateixa finca cadastral de rústica que les ruïnes de Mas Xacó, Mas Peres i Mas Ros que té una superfície de 1.342.544 m2 i no consta
cap superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Riera Id. plànol: 0601
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.277,4.669.216 Ref.cadastral: 000900300DG86H0001 PAR.CAD: 68

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de planta rectangular i façanes de pedra vista. Consta de planta baixa i una planta pis i entre els elements arquitectònics
a destacar figuren els brancals de pedra d'algunes obertures l'imposta de pedra motllurada de la porta principal, el forn, la pallissa que s'aixeca a la banda
oest de la finca, l'era i el pati tancat per murs.

-Segons el cadastre té una suprefície construïda de 681 m2 i 45.246 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Arbat Id. plànol: 0602
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 1

ÈPOCA: 1700

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.131,4.669.618 Ref.cadastral: 000500300DG86H0001 PAR.CAD: 14

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-11 - PEIN-XN2000

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Remolinat sense pintar de façanes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix. 

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra vista/Parts arrebossades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per diversos volums construïts salvant un gran desnivell del terreny natural. Es troba situada al marge esquerra del riu Fluvià i conserva,
en gran part, les façanes de pedra natural, tot i que aquestes han estat arrebossades amb morter de ciment.
El volum principal el constitueix el cos situat més al sud per on té la façana principal amb una eixida porxada i és on es conserven la majoria d'elements
arquitectònics característics de la masia tradicional destacant les pedres de carreus escairats que emmarquen les oberbures, els ampits i l'imposta motllurats
de les obertures de la façana est. En aquesta façana est també s'hi conserva encara el pou.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 489 m2 i 6.046 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, imposta i ampits motllurats i
brancals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 300 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-El volum principal es troba situat sobre terrenys qualificats com PEIN-Xarxa Natura 2000, amb protecció legal específica.
-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-11: “EL FLUVIÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Joanís Id. plànol: 0603
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Referència més antiga any 1430

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.474,4.669.384 Ref.cadastral: 000400300DG86H0001 PAR.CAD: 69

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista rejuntada

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i una edificació annexa (antiga pallissa)amb una part
de planta baixa (garatge) i l'altre de planta baixa i una planta pis.
Té la porta d'entrada per la façana est i a la façana sud hi destaquen tres grans contraforts.
Annexat al volum principal per l'oest trobem una eixida en planta primera , essent la planta baixa usada com part de la vivenda.
Tota la finca ha estat rehabilitada, inclòs la pallissa.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 581 m2 i 197.315 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes perimetrals de pedra o els brancals de
carreus d'algunes obertures.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Llobera Id. plànol: 0604
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i voltes de canó.

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: s. XIV-XV

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.386,4.669.467 Ref.cadastral: 000400400DG86H0001 PAR.CAD: 96

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Acabat estucat de calç

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular amb teulat a dues aigües i vessant a les façanes laterals. Edifici de planta baixa, on es troben les antigues voltes de canó, dues
plantes i unes petites golfes. A la façana principal, destaca la porta d'entrada d'arc de mig punt amb grans dovelles. Els murs són arrebossats i només s'han
deixat al descobert els carreus de les obertures i els dels angles. La torre, situada damunt la coberta, li dóna un aspecte singular. És de planta quadrada,
coronada per una balustrada decorada amb rajoles vidriades de colors. A les quatre cares hi ha dues finestres amb dovelles d'estil arabitzant.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1.368 m2 i una parcel.la de 1.051.164 m2 (aquesta superfície és compartida per Mas Llobera, Cal Pastor
o Can Mingo i Mas Rajoler, que formen part de la mateixa finca cadastral).

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrica: Can Llobera està documentat al s. XIV, segurament la primitiva estructura de la casa correspon a aquesta època. S'hauria conservat d'aquesta
època una antiga porta de dovelles, actualment mig soterrada, situada a la façana nord. L'any 1925 es van fer una sèrie de reformes, d'estil historicista, que
canviaren radicalment l'aspecte de la casa. Cal destacar la construcció de la torre i el trasllat de l'antiga casa d'una porta dovellada, actual porta d'entrada i
una finestra d'estil gòtic.
-Estilística: s'han conservat l'estructura, els materials i certs elements arquitectònics típics de la masia tradicional catalana.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Compte Id. plànol: 0605
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra, forjats de bigues de
formigó

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Inscripció en llinda

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.908,4.669.070 Ref.cadastral: 000900200DG86H0001KF PAR.CAD: 86

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Altres

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes remolinades sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra / part rajol arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada composada per diferents volums units entre si. Les façanes són predominantment de pedra rierenca amb carreus
escairats a les cantonades.
S'ha conservat la llinda de l'entrad principal que ha sigut encastada a la façana entre els portals d'accés al pati.
A la banda est de la vivenda hi trobem una eixida a la planta primera, en part porxada.
També s'ha conservat l'antiga pallissa separada de l'edificació principal de façana de pedra, planta rectangular, dues naus i coberta de teula a dues aigües.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1.146 m2 i 583.442 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Grau Id. plànol: 0606
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 1

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.072,4.670.171 Ref.cadastral: 000100100DG97A0001 PAR.CAD: 3

CONSERVACIÒ:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIC-8

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada. Esta composada per un cos de coberta de teula a dues aigües de planta baixa i una planta pis i un cos de coberta de
teula a una aigua de planta baixa i dues plantes pis.
Les seves façanes són de pedra rierenca amb alguns carreus escairats a les cantonades, algunes de les seves obertures estan emmarcades de rajol
ceràmic caravista.

-Està constrïda salvant un desnivell del terreny natural i té una superfície construïda de 395,45 m2 i la parcel.la cadastral té 32.974 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès connectiu sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIC-8: “PLANS DE CRESPIÀ I PALOL”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Rajoler Id. plànol: 0607
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: s. XIX

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.392,4.669.451 Ref.cadastral: 271 PAR.CAD: 96

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Turisme rural

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, camí sense asfaltar de Mas Llovera

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de petites dimensions annexada a la de Mas Llobera per la façana principal d'aquesta.
Consta d'un cos de planta rectangular, coberta de teula a dues aigües i façanes de pedra arrebossades. Annexat a aquest cos principal per la banda sud hi
trobem un altre de planta baixa i coberta de teula a una aigua.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1.368 m2 i una parcel.la de 1.051.164 m2 (aquesta superfície és compartida per Mas Llobera, Cal Pastor
o Can Mingo i Mas Rajoler).

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Sargantana (o Mas Damont) Id. plànol: 0608
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 1

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.684,4.669.477 Ref.cadastral: 17232A00100040 PAR.CAD: 40

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIC-8

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, completament rehabilitada. Està composada per diversos cossos, totes les façanes són de pedra vista amb coberta de teula
àrab.
Hi ha dos grans volums composats per planta baixa i dues plantes pis i annexats a aquest per la banda est hi trobem dos cossos annexats formant
porxo-eixida o badiu.
Per la banda oest trobem un cos en planta baixa amb dues grans obertures amb forma d'arc, que es destinada a garatges.
S'ha de destacar la conservació dels elements, els materials i la tipologia constructiva de la masia tradicional catalana com els carreus de pedra calcària i les
impostes motllurades que emmarquen les diferents obertures, les obertures en forma d'arc, la pedra rierenca vista de les façanes, els marcs de rajol ceràmic
d'algunes obertures i el manteniment de la composició volumètrica original.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1397 m2 i 131.858 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès connectiu sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIC-8: “PLANS DE CRESPIÀ I PALOL”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas del Riu Id. plànol: 0609
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i volta catalana

PARATGE: Orfes POL.CAD: 2

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 489.832,4.670.834 Ref.cadastral: 002000200DG87A0001 PAR.CAD: 13

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions composada per diversos volums i situada a la banda esquerra del riu Fluvià. La major part de les façanes són de pedra vista
part rierenca, part calcària. Es conserven alguna llinda i brancals de pedra a les obertures superiors de la façana principal, però la majoria d'obertures són
emmarcades amb rajol ceràmic caravista.
Es tracta d'un conjunt arquitectònic molt ben conservat que ha mantingut el caràcter de l'arquitectura tradicional catalana.

-Segons el cadastre consta d'una superfície construída de 839 m2 i 548.451 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, portalada d'entrada al jardí,
l'era, estructura de volta catalana o la pallissa amb la seva coberta de cairats de fusta.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

-L’edificació es troba a escassos metres del riu Fluvià, zona classificada d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del
Pla de l’Estany amb codi EIN-11: “EL FLUVIÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ruart Id. plànol: 0610
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 2

ÈPOCA: Inscripció en llinde portal accès: s. XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.547,4.670.947 Ref.cadastral: 002000100DG87B0001 PAR.CAD: 2

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per diferents cossos. Dos d'ells, els de dimensions més grans tenen planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Un altre desl
cossos també de planta rectangular amb coberta de teula a una aigua i per últim un cos acabat amb coberta plana transitable.
Tots els cossos tenen planta baixa i una planta pis.
La finca es troba elevada respecte el camí i tancada per un mur de contenció.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 490 m2 i 838.793 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Caselles o Mas Canet Id. plànol: 0611
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Almenys 150 anys segons la propietat

COBERTA:
De teula/plana transitalble

UTM(x,y): 488.854,4.669.992 Ref.cadastral: 000400200DG86H0001HF PAR.CAD: 11

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Maó ceràmic deixat vist a façanes

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per tres cossos un de planta rectangular, façanes de pedra vista, planta baixa i dues plantes pis i coberta de teula a dues aigües. Les
obertures del cos principal estan tapiades amb obra de fàbrica.
Annexat a aquest cos per la banda sud-est hi trobem un altre de planta baixa i una planta pis, de façanes de pedra amb cantonades de rajol ceràmic
caravista. El forjat superior d'aquest cos és de formigó armat i una part és acabada amb coberta de teula a una aigua i l'altre part amb coberta plana
transitable.
Tots dos cossos tenen parts de les façanes rehabilitades amb rajol ceràmic deixat vist que s'hauria d'adreçar i pintar.

-Forma part de la mateixa finca cadastral rústica que Mas Payet d'Orfes.

-Segons el cadasstre té una superfície construïda de 249 m2 i 61.366 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Mero Id. plànol: 0612
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/rajol ceràmic, volta
catalana, embigat de fusta.

PARATGE: Orfes POL.CAD: 1

ÈPOCA: Inscripció en una teula: 1793

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.540,4.669.359 Ref.cadastral: 000500100DG86D0001 PAR.CAD: 37

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIC-8

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Rajol ceràmic caravist / pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per la unió de tres cossos de planta rectangular, un d'ells amb coberta de teula a dues aigües de planta baixa i planta pis, amb una part
de que sobresurt una planta més amb coberta de teula a una aigua.
A costat i costat d'aquest cos principal hi trobem dos coberts de parets de pedra.
Totes les façanes estan composades de pedra vista i rajol ceràmic per deixar vist, cal destacar la barana de l'eixida de rajol ceràmic en forma de gelosia
geomètrica, o la cornisa de la planta baixa de rajol ceràmic.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès connectiu sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIC-8: “PLANS DE CRESPIÀ I PALOL”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Julià Id. plànol: 0613
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / embigat de fusta

PARATGE: Orfes POL.CAD: 1

ÈPOCA: Es suposa finals s. XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489.689,4.669.369 Ref.cadastral: 001000200DG86H0001 PAR.CAD: 20

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIC-8

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions completament rehabilitada, de planta rectangular, coberta de teula a dues aigües que consta de planta baixa, planta pis i golfes.
Les seves façanes són de pedra rierenca i cal destacar la netedat del volum principal.
S'han conservat alguns elements com les llindes i brancals de pedra de les obertures de la façana oest i a la porta principal trobem un aplacat de pedra que
imita les dovelles de les antigues portes foranes.
Mirant la façana principal a la dreta trobem l'antic paller, també rehabilitat amb embigat de fusta.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1.912 m2 i 42.054 m2 de parcel.la. 

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès connectiu sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIC-8: “PLANS DE CRESPIÀ I PALOL”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casal Id. plànol: 0614
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra. Forjats de bigues de
formigó a les parts més modernes.

PARATGE: Orfes POL.CAD: 2

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula/Plana trasitable

UTM(x,y): 488.654,4.671.651 Ref.cadastral: 001400100DG87B0001 PAR.CAD: 1

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Principal

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Remolinat sense pintar façanes masia

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades / Pedra vista al cobert

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per un cos de planta rectangular, façanes de pedra arrebossades i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de pedra
rierenca amb alguns carreus de pedra calcària a les cantonades i alguna obertura. A la façana principal es conserva el rellotge de sòl.
Annexa a la façana principal trobem un porxo amb eixida de construcció mes moderna i una ampliació de planta baixa i una planta pis acabada en coberta
plana transitable.
Annexat al cos principal per la banda oest trobem un cobert de façanes de pedra i coberta de teula a dues aigües.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 508 m2 i 410.379 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Salanca Id. plànol: 0615
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 2

ÈPOCA: Construcció Mas Ruart: s. XVIII

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489.411,4.671.288 Ref.cadastral: 002000200DG87B0001 PAR.CAD: 2

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Acabat arrebossat

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, coberta de teula a dues aigües i façanes de pedra calcària. Consta de planta baixa i una planta pis amb una part més elevada
que consta de planta baixa i dues plantes pis.
Té una escala exterior a la façana sud que va enganxada a la façana principal.
No consta d'elements d'especial interès arquitectònic a destacar.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 838.793 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Pastor o Can Mingo Id. plànol: 0616
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Primera meitat del s. XX

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.387,4.669.479 Ref.cadastral: 22 PAR.CAD: 96

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incedi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Habitatge que forma part de la finca de Mas Llobera i annexat a aquest per el seu costat nord.
Està composat per la unió de tres cossos dos de planta baixa i una planta pis, façanes arrebossades i pintades i coberta de teula a una aigua que desaigüen
a un pati interior.
Unint aquests dos cossos i constituint un pas porxat al pati interior hi trobem un tercer cos de coberta de teula a dues aigües, destacant el petit altar encastat
a la façana exterior.

-Forma part de la mateixa parcel.la cadastral rústica que Mas Llobera i Cal Rajoler.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 1.368 m2 i una parcel.la de 1.051.164 m2 (aquesta superfície és compartida per Mas Llobera, Cal Pastor
o Can Mingo i Mas Rajoler).

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: forma un conjunt singular construít al voltant del pati interior.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Payet Id. plànol: 0617
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Almenys 150 anys segons els propietaris

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.813,4.670.046 Ref.cadastral: 000400100DG86H0001UF PAR.CAD: 11

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Les finestres s'han emmarcat amb un
aplacat que imita les llindes monolítiques i els brancals de pedra que s'usaven en les antigues masies i amb uns ampits motllurats.
A més del volum principal consta d'una edificació annexa de planta baixa, coberta de teula a una aigua i façanes de pedra vista i avui utilitzada com garatge.
En el porxo d'entrada cal destacar les llindes formades per dos grans cairats de fusta.

-Segons el cadastre consta d'una superfície construïda de 255 m2 i una parcel.la de 61.366 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, la pallissa annexa.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Berlinga Id. plànol: 0618
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/rajol ceràmic

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Llinda porta: 1754 / Llinda finestra: 1767

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.955,4.669.181 Ref.cadastral: 000900500DG86H0001 PAR.CAD: 54

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona, camí des del centre d'Orfes

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista formada per còdols i rierencs i coberta de teula a dues aigües.
Cal destacar les obertures emmarcades per carreus de pedra, llindes monolítiques i ampits motllurats de la façana est.
Consta de planta baixa i dues plantes pis.
A la part oest hi trobem un afegit més modern construït amb totxo ceràmic deixat vist.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 180 m2 i 1.976 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Calet Id. plànol: 0619
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 52

ÈPOCA: Es desconeix, es suposa s. XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.916,4.669.209 Ref.cadastral: 000900400DG86H0001 PAR.CAD: 330

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona. Molt propera al nucli d'Orfes

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra rierenca, i coberta de teula a dues aigües amb carener perpendicular a la façana principal. Està composta
per un únic cos.
Cal destacar l'entrada principal amb arc de mig punt rebaixat, i les obertures en arc de mig punt de la planta primera, el pou independent davant la façana
principal i el rellotge de sol.
La masia ha estat completament rehabilitada remarcant la netedat volumètrica del cos principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 330 m2 i 9.090 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes perimetrals de pedra, el pou o el rellotge de
sol.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 300 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Renyina Id. plànol: 06CR1
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Moderna, parets de càrrega de maons ceràmics i
forjats unidireccionals de biguetes de formigó armat

PARATGE: Orfes POL.CAD: 1

ÈPOCA: Inscripció 1790

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490.055,4.669.947 Ref.cadastral: 000500100DG86H0001 PAR.CAD: 5

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIC-8

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Pricada

ÚS ACTUAL: Explotació ramadera

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Adreçat sense pintar a façanes i porxo de fibrociment
vert a la façana principal

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De totxo, adreçades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Casa rural composada per la unió de dos cossos de planta rectangular i coberta de teula a dues aigues. Cadascun d'ells té una eixida porxada al davant
amb una escala ente elles que dón accés a la vivenda per la planta pis, ja que la planta baixa és destinada a garatge/magatzem.
Tot i que el mas originari segons informació verbal dataria de finals del s.XVIII, no en resten elements arquitectònics destacables ni originaris d'aquella
època.
L'estructura actual de la casa és de parets de càrrega de totxo i forjats unidireccionals de bigues de formigó armat. Les façanes de totxana són acabades
adreçades i pintades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 422 m2 i 51.165 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys, del mas originari.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès connectiu sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIC-8: “PLANS DE CRESPIÀ I PALOL”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Llobera del Pla de Dalt Id. plànol: 06CR2
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Façanes de rajol ceràmic, forjats unidireccionals de
bigues de formigó armat

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: 1982

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.526,4.669.647 Ref.cadastral: 002100200DG86H0001 PAR.CAD: 32

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20b (Agrícola comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT:

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada d'estructura moderna, façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades i coberta de teules.
Consta de planta baixa i una planta pis.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 619 m2 i 19.503 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Ca l'Ermità Id. plànol: 06R01
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 488.916,4.669.175 Ref.cadastral: 17232A00300053 PAR.CAD: 53

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Ruïna, encara conserva pocs elements originals

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Ruïna de petites dimensions coberta de vegetació, es tracta d'un antic habitatge del capellà vinculat a l'ermita de Sant Roc situada just al costat mateix. És
difícil determinar les seves dimensions reals degut a l'avançat estat de degradació, una primera aproximació sobre el terreny ens determina que deuria tenir
uns 24m² aproximadament(6x4m). Està emplaçat dins d'una finca de 278 m² segons dades cadastrals. L'ermita i evidentment cal ermità es troben pròximes
al nucli d'Orfes.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
L'ermita i la casa de l'ermità segurament també, foren construïts al voltant del s. XVII-XVIII. Igual que passa amb d'altres ermites d'aquestes característiques
a la comarca, fou construïda en època de pestes per demanar ajuda contra aquest mal. Sant Roc és un dels advocats de la pesta, d'aquí l'advocació a
aquesta ermita.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Casa Nova d'en Compte Id. plànol: 06R02
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Orfes POL.CAD: 3

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 487652,4668083 Ref.cadastral: 17232A00300086 PAR.CAD: 86

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra rierenca

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia en ruïnes de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les façanes són de pedra rierenca amb cantonades de carreus de travertí. A cada
lateral del cos principal existien dues edificacions annexes de les que encara en resten les parets perimetrals. Mirant la façana principal l'annex de la dreta
devien ser unes antigues quadres i el de l'esquerra l'antiga pallissa.
Consta de PB+I.

-Forma part de la mateixa finca cadastral que el Mas Compte.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Bosch de Farga Id. plànol: 0701
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Olives POL.CAD: 13

ÈPOCA: s. XIX

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488330,4660551 Ref.cadastral: 000800500DG86B0001JY PAR.CAD: 121

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Rajol vist a façana de la vivenda i la pallissa.

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia formada per diferents cossos. El cos principal té planta rectangular i està format per planta baixa, planta pis i golfes. A la banda oest i annexat al cos
principal trobem un volum de planta baixa amb una exida.
Cal destacar els brancals i la llinda monolítica de l'entrada, l'ampit motllurat i llinda monolítica de l'obertura central en planta pis i el badiu de les golfes façana
principal.
A banda de la la masia s'ha de considerar el volum secundari, antiga pallissa, per la seva antiguitat, estructura tradicional i materials emprats en la
construcció.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 216 m2 i 150.387 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Guillot Id. plànol: 0702
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega/formigó armat

PARATGE: Olives POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489038,4661500 Ref.cadastral: 002400100DG86D0001 PAR.CAD: 132

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Parts de façana de rajol vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix.moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Amb estructura part de parets de càrrega part estructura moderna de formigó armat.
No hi ha elements arquitectònics a destacar.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 226 m2 i 22.404 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Masó Id. plànol: 0703
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Olives POL.CAD: 8

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües i parcialment amb terrasses

UTM(x,y): 489270,4660716 Ref.cadastral: 000901100DG86B0001 PAR.CAD: 15

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
- Masia de planta rectangular composta de planta baixa i planta primera. L'edificació principal està voltada de varies edificacions annexes, ampliacions i
terrasses deslluint l'imatge principal i ocultant-ne part de la façana principal. Les façanes estan arrebossades i no contenen elements a destacar. La seva
coberta és a dues aigües.

- El cos principal de la masia té uns 160 m² per planta aproximadament.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Puig Id. plànol: 0704
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Olives POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489262,4660832 Ref.cadastral: 000900800DG86B0001E PAR.CAD: 18

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Bigues de fomrigó vistes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Mas adosat, per la banda nord, a la masia coneguda com Can Genís. Té planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis.
Les seves façanes són de pedra tot i que en gran part han estat arrebossades.
En l'actualitat s'ha reformat la coberta que s'ha refet substituint les bigues originals per unes de formigó armat.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 222 m2 i 38.825 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Casica Id. plànol: 0705
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Olives POL.CAD: 11

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490150,4661368 Ref.cadastral: 17232A011001320000ZO PAR.CAD: 132

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària GIV-5142

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberta de fibrociment del porxo de la façana sud

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Peu de la carretera GIV-5142

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta inclinada de teula a dues aigües. Té la seva entrada principal per la façana sud i s'han conservat alguns materials i
elements arquitectònics interessants com el rellotge de sol o la llinda de pedra monolítica de l'entrada principal.
Annexats per la banda nord-oest hi trobem uns coberts d'ús agrícola.

-Segons el cadastre té una superfície de 353 m2 construïts i 26.689 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5142 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Ca l'Hospitalet Id. plànol: 0706
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega

PARATGE: Olives POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489269,4660698 Ref.cadastral: 000801000DG86B0001SY PAR.CAD: 13

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües amb una porxada a la banda oest. S'han conservat elements arquitectònics d'interés com les
façanes de pedra calcària, els brancals, llindes i algun ampit motllurat de les obertures.
A la banda est de la finca trobem una edificació auxiliar, un antic paller rehabilitat.

-Segons el cadastre té una superfície construída de 543 m2 i 3.176 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Casot Id. plànol: 0707
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Forjats unidireccionals de bigues de formigó

PARATGE: Olives POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488088,4660286 Ref.cadastral: 000400200DG86B0001HY PAR.CAD: 126

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'arpecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar

FAÇANES:
Rajol ceràmic, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Aprop de l'església de St. Mer trobem aquesta masia formada per diversos cossos annexats entre sí.
Consta de planta baixa i dues plantes pis amb una única planta pis en alguna de les parts. Les seves façanes són de rajol ceràmic acabades arrebossades
de morter i pintades.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 450 m2 i 55.844 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Cervera Id. plànol: 0708
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic

PARATGE: Olives POL.CAD: 14

ÈPOCA: Mitjans del s. XX aprox

COBERTA:
Teula àrab/Fibrociment

UTM(x,y): 489306,4660757 Ref.cadastral: 000900900DG86B0001S PAR.CAD: 15

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberta de fibrociment

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona

FAÇANES:
De rajol ceramic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Casa rural composada per dos cossos annexats entre sí de planta baixa i una planta pis construïts en diferents nivells i una part en planta baixa.
El cos situat a l'est té la coberta inclinada de teula àrab i el de la banda oest la seva coberta és inclinada de fibrociment.

-Segons el cadastre té una superfície construída de 146 m2 i 4.993 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys, de la vivenda original.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Genís Id. plànol: 0709
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega

PARATGE: Olives POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489265,4660848 Ref.cadastral: 000900700DG86B0001JY PAR.CAD: 135

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de planta rectangular, façanes de pedra calcària i formada per planta baixa i una planta pis.
S'han conservat els materials i alguns elements arquitectònics exteriors de la masia tradiconal catalana com són les llindes, brancals, l'imposta motllurada
d'alguna obertura o el forn.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 431 m2 i 5.243 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Cendra o Cal Tranco Id. plànol: 0710
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Olives POL.CAD: 14

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 489067,4660558 Ref.cadastral: 000800300DG86B0001X PAR.CAD: 22

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ Rustic PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües, està completament rehabilitada, però no es conserven elements arquitectònics d'especial
interès. Consta de planta baixa i una planta pis i planta baixa a la banda est.
La casa va ser ampliada per la banda nord, afegint els dos cossos de planta baixa.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 247 m2 i 51.323 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Santa Càndida Id. plànol: 07CR1
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Olives POL.CAD: 13

ÈPOCA: 2010

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488596,4660921 Ref.cadastral: 000800200DG86B0001DY PAR.CAD: 64

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia de planta rectangular, façanes de pedra rierenca, i coberta de teula a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal. Cal destacar la
porta d'entrada dovellada. S'han conservat o renovat els brancals, les llindes i els ampits de les obertures. En un lateral podem observar-hi una terrassa
sobre d'una part porxada. L'Edifici està compost per un únic cos. La masia ha estat completament rehabilitada remarcant la netedat volumètrica del cos
principal.

Te una superfície construïda aproximada de 242m² per planta i segons el cadastre està dins d'una parcel.la de 47.056m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art.3 de la normativa d'aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda del
volum principal per al seu còmput.                                                                                   

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals
o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els
relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Bosch de Farga Nou Id. plànol: 07CR2
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: Olives POL.CAD: 13

ÈPOCA: Any 1991

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.497,4.660.760 Ref.cadastral: 000800500DG86B0001 PAR.CAD: 19

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Rajol ceràmic caravista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada d'estructura moderna i planta en forma de L. Consta de planta baixa i una planta pis.

-Provinent de la segregació de la finca de Can Bosch de Farga, l'any 1980.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 447 m2 i 23.666 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.                            

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Pi Id. plànol: 07CR3
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega / pilars de formigò armat

PARATGE: Olives POL.CAD: 13

ÈPOCA: ----

COBERTA:
De teula àrab i també de planxa

UTM(x,y): 488304,4660943 Ref.cadastral: 17232A01300118 PAR.CAD: 118

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Obra de fàbrica vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada.Habitatge de planta baixa amb una coberta a dues aigües. Ampliació a base de pilars de formigó armat, i amb una coberta plana
de planxes. Gran superfície envidriada. 

-No hi ha declarada la superfície construïda al cadastre però la finca té una superfície cadastral de 22.235 m2.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual.                                     

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Ca l'Armengol Id. plànol: 0801
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / rajol ceràmic

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1.728

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.236,4.662.232 Ref.cadastral: 002301900DG86D0001 PAR.CAD: 106

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades / Pedra vista a l'antiga
pallissa

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per dos volums de planta rectangular units entre si. El primer, és el més antic i el situat al sud de conjunt té les façanes de pedra
arrebossades i pintades deixant vistes les llindes i brancals de pedra de les oberture, la coberta de teula a dues aigües. Aquest volum consta de planta baixa
i una planta pis i unit per la seva façana nord i salvant el desnivell natural trobem el segon volum. Aquest semblaria més modern i està composat per planta
baixa i dues plantes pis. Cal destacar la galeria d'obertures en arc de mig punt de la planta segona, les seves façanes són arrebossades i pintades.
Al nord d'aquests dos cossos  i com un volum independent hi ha una antiga pallissa completament rehabilitada com a habitatge.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 905 m2 i 74.611 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Bosch Id. plànol: 0802
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Segons propietaris s. XVIII

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.149,4.664.981 Ref.cadastral: 000300100DG86D0001 PAR.CAD: 3

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incedi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: camí asfaltat

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes arrebossades i coberta de teula a dues aigües. No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès. Mirant la
façana principal a l'est i annexat per aquest costat hi ha un volum auxiliar que és el garatge acabat en terrassa descoberta a la qual s'hi accedeix des de l'era
per una escala exterior.
Al nord de la casa existeix un cobert independent de façanes de totxo ceràmic deixat vist. Segons les escriptures antigament s'hi ubicaba una petita "casa de
labor" anomenada Can Mas. Aquesta edificació està inscrita al "tomo 1333, libro 34 de Vilademuls, folio 47 vuelto, finca núm.1368, inscripcion 2ª".

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 267 m2 i 34.133 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Güell o Mas Sobirà Id. plànol: 0803
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: s. XIV- XVIII (aproximada)

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.686,4.664.334 Ref.cadastral: 001800400DG86D0001 PAR.CAD: 35

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Alguna paret i tàpia de rajol ceràmic

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí a St. Pere de Juïgues

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
- Mas de planta rectangular, coberta a dos vessants amb planta i pis superior. La façana principal és a tramuntana on s'aprecien elements arquitectònics
antics i rellevants. És meritòria la porta forana d'arc de mig punt, feta de dovelles de pedra sorrenca ben tallades. També destaca una finestra d'estil gòtic,
avui tapiada amb impostes convexes i llinda d'arc conopial amb arquets exempts. En la façana de ponent es repeteixen tres finestres amb dintell de pedra
sorrenca d’origen medieval. La primera mostra una creu incisa. En la façana de llevant perdura també una finestra similar amb llinda i impostes corbes,
sense inscripció.
A migdia es pot apreciar la pallissa adossada. Hi ha les restes d'una porta d'arc de mig punt
de dovelles de sorrenca. Damunt la porta, perdura el balcó de dintell amb una creu gravada.
Una segona porta és de llinda d'una sola peça. En la llinda té un cercle estrellat en relleu i els
seus brancals són en bisell. La finestra superior és de dintell, amb ampit motllurat.
- Segons el cadastre té una superfície construïda de 330 m2 i 269.638 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrica: el s. IX es té constància que en aquest indret, dit "Iudaicas", hi havia establerta una comunitat de jueus. L'alou que explotaven apareix esmentat
com a Coscoll o Garrigal. El 888 el comte Delà va comprar aquest alou amb la intenció de traslladar les famílies jueves a la ciutat de Girona. El 957 la
possessió fou cedida al monestir de Ripoll. Durant l'administració en època medieval d'aquestes terres pels benedictins fou segurament construïda l'església
de Sant Pere de Juïgues i l'estructura més antiga de Can Güell, amb notables elements decoratius d’estil gòtic.
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Oliva Id. plànol: 0804
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Inscripció en llinda interior 1616

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.969,4.661.351 Ref.cadastral: 002301400DG86D0001 PAR.CAD: 104

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de pedra amb façanes arrebossades i pintades i coberta de teula a dues aigües. La seva planta és rectangular amb algun retranqueig i consta de
planta baixa i planta pis i golfes. Està construïda salvant el desnivell natural del terreny pel que la planta baixa es troba parcialment soterrada. A la façana
principal trobem una terrassa descoberta formant un porxo en planta baixa. S'han conservat els brancals i llindes de pedra de les obertures de la façana
principal.
Annexats per la façana principal trobem dos grans coberts, amb pallissa, de planta baixa i una planta pis d'una certa antiguitat.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 536 m2 i 201.749 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Badó Id. plànol: 0805
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.504,4.664.836 Ref.cadastral: 00300300DG86D0001 PAR.CAD: 8

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí, de Vador, sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. S'han conservat les llindes, ampits motllurats i brancals de pdra de
totes les obertures. Consta de planta baixa, planta pis i golfes i té dues terrasses una descoberta i l'altre coberta situades a les façanes est i oest
respectivament.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 385 m2 i 30.886 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ayats Id. plànol: 0806
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.
Ampliació: estructura de formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1898

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.420,4.665.176 Ref.cadastral: 002300200DG86F0001 PAR.CAD: 2

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: GIV-5132

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona: carretetra GIV-5132

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions formada per la unió de diferents volums, les seves façanes són de pedra amb acabat arrebossat. S'han conservat les llindes i
brancals de pedra d'algunes obertures i a la llinda de l'entrada principal hi ha una inscripció on es pot llegir la data de  l'any 1898.
La coberta és de teula a dues aigües menys al petit volum eixida descoberta de la façana principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 470 m2 i 55.594 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes, llindes o brancals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5132 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Marcó Id. plànol: 0807
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Inscripció en llinda portalada 1722

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.023,4.661.587 Ref.cadastral: 002301200DG86D0001 PAR.CAD: 98

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts de rajol ceràmic annexats

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions de façanes de pedra sorrenca vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de diferents volums i cal destacar la portalada
d'entrada al pati a la façana sud d'arc rebaixat amb inscripció. A l'oest de la finca trobem la pallissa independent amb façanes de pedra travertí i coberta de
teula amb encavallada i cairats de fusta.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 276 m2 i 145.448 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista i la pallissa tradicional.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Manosa Id. plànol: 0808
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / rajol ceràmic

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.650,4.662.912 Ref.cadastral: 002300900DG86D0001 PAR.CAD: 68

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1 / Viària: GI-513

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GI-513

FAÇANES:
Pedra rierenca vista / arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per la unió de diferents volums, façanes part de pedra vista, part arrebossades i pintades amb coberta de teula àrab. L'antiga pallissa,
integrada en el volum principal, conserva les obertures en arc de mig punt a la façana est. Té l'entrada principal per la façana sud, perpendicular al carener
de la coberta.

-La finca cadastral té una superfície de 123.174 m2 i no consta superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casanova Id. plànol: 0809
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Segons els propietaris s. XVIII

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.403,4.662.601 Ref.cadastral: 0023001000DG86D0001 PAR.CAD: 5

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Cobert agrícola annexat per la façana est

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra sorrenca vista i coberta de teula a dues aigües. Té integrat dins d'aquest volum l'antic graner i quadres avui
usat com a garatge a la planta baixa i terrassa coberta a la planta superior.
Annexat per la banda oest trobem un petit cobert en planta baixa, de pedra vista i coberta de teula a una aigua. Annexat per la banda est trobem uns coberts
agrícoles de construcció moderna i sense interès arquitectònic.
S'han conservat alguna llinda i brancals de pedra calcària ben escairada a la façana posterior, la resta de llindes són de fusta.

-La finca cadastral té una superfície de 179.735 m2 i no té superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Rajoler Id. plànol: 0810
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i forjats de bigues de
formigó.

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.262,4.661.953 Ref.cadastral: 002301700DG86D0001 PAR.CAD: 109

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: GI-513

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Llindes bigues de formigó deixades vistes

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GI-513

FAÇANES:
Pedra rierenca vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra rierenca vista i coberta de teula a dues aigües. No s'han conservat les llindes, brancals i ampits de pedra.
S'ha conservat el pou de pedra a l'oest de la vivenda. A la part nord trobem un antic paller del que es conserven part de les façanes laterals de pedra però
molt modificat al llarg del temps podem veure que part de les façanes són d'obra de fàbrica de diferents èpoques, la cobert conserva els cairats de fusta
originals i és de teula a una aigua.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 236 m2 i 1.522 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pons Id. plànol: 0811
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/ rajol ceràmic / forjats de
bigues de formigó

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es suposa s. XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.787,4.664.109 Ref.cadastral: 001300500DG86D0001 PAR.CAD: 49

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia en part de façanes de pedra, part rehabilitada amb façanes de rajol ceràmic. Consta d'un volum principal de planta baixa i una planta pis amb coberta
a dues aigües. Al sud d'aquest volum trobem una eixida porxada amb pilars de capitell i coberta de teula a dues aigües. Del cobert annexat per la façana est
una part és habilitada com a vienda.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 274 m2 i 56.261 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pebrot Id. plànol: 0812
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.
Ampliació parets de càrrega de pedra i forjats de
bigues de formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: 1840 part vella / 1966 part nova

COBERTA:
De teula / plana transitable

UTM(x,y): 488.384,4.662.325 Ref.cadastral: 002301100DG86D0001BQ PAR.CAD: 69

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Terrasses no originals

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta irregular composada per diferents volums de diferents èpoques. El volum més antic conserva les façanes de pedra arrebossades i coberta
de teula a dues aigües. A l'oest d'aquest volum més antic trobem un antic cobert amb una gran obertura d'arc rebaixat sobre el qual es va ampliar una planta
acabada en terrassa descoberta.
Al nord del conjunt arquitectònic trobem les ampliacions a la vivenda més modernes de façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades.
A excepció dels brancals i llindes d'algunes obertures no s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès.
Segons el cadastre la masia té una superfície construïda de 202m², i forma part d'una finca de 80448m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 150 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Fares Id. plànol: 0813
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Hi ha referències com a Mas Savall del s. X

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.104,4.663.774 Ref.cadastral: 001400200DG86D0001TQ PAR.CAD: 52

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De  pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, façanes de pedra vista i coberta de teula. De planta irregular i formada per la unió de diferents volums, està construïda salvant
un lleuger pendent del terreny natural pel que el nombre de plantes varia segons la façana per la que es miri. S'han conservat les llindes de pedra monolítica,
brancals i ampits motllurats d'algunes orbertures. Algunes parts de la façana són recobertes d'un arrebossat en mal estat.
Cal destacar la pallissa típica de façanes de pedra deixada vista i portalada en arc de mig punt de rajol ceràmic manual, que és independent i es troba a
l'oest de l'edificació principal.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 566 m2 i 430.826 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Vicens Id. plànol: 0814
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Inscripció llinda 1757 / escriptures 1367

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.149,4.661.541 Ref.cadastral: 002301300DG86D0001GU PAR.CAD: 65

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge i turisme rural

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de grans dimensions i formada per diversos volums. La seva planta és força rectangular amb una era tancada davant la
façana principal. Pràcticament totes les façanes són de pedra vista amb alguns reforços de rajol ceràmic. En algunes obertures s'han conservat les llindes i
brancals de pedra d'algunes obertures mentres que en d'altres les llindes són de fusta. S'ha de destacar la conservació de la pallissa independent situada a
l'oest de la finca. Aquesta pallissa conserva l'estructura de cairats de fusta original amb un pilar de pedra central amb capitells treballats i les façanes de
pedra.
A més d'habitatge habitual la finca també es destina al turisme rural.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 368 m2 i 376.303 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, la pallissa o l'era tancada.
Conjunt arquitectònic molt ben conservat.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Titot Id. plànol: 0815
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/rajol ceràmic i forjats
unidireccionals de bigues de formigó

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.549,4.663.922 Ref.cadastral: 001800300DG86D0001HU PAR.CAD: 37

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien. No té cap element destacable.

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda de planta rectangular, façanes part de pedra part de rajol ceràmic amb acabat arrebossat i pintat i coberta de teula a dues aigües.
Té dos coberts annexes, un per la façana nord i un per la sud.
No s'han conservat elements arquitectònics d'interès.
Separada de l'edifiació principal trobem un altre volum construïda salvant el desnivell natural del terreny, de planta baixa i una planta pis i destinada a
turisme rural.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 278 m2 i 61.186 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pau de les Alsines Id. plànol: 0816
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic, forjats
unidireccionals de bigues de formigó.

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es suposa principis s. XIX

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.317,4.664387 Ref.cadastral: 000900100DG86D PAR.CAD: 42

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts de rajol vist annexats/façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera de St Esteve de Guialbes a Galliners

FAÇANES:
Arrebossades sense pintar

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, de façanes de rajol ceràmic arrebossades i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa, planta pis i golfes i està
envoltada de coberts, que alguns s'han utilitzat com ampliació de la vivenda.
Està construïda salvant un suau pendent del terreny natural i la seva entrada principal avui és per la façana oest, paral.lela al carener. Sobresortint de la
façana est té una eixida en la planta segona, amb balustrada.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 346 m2 i 65752 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Martinot Id. plànol: 0817
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1784

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.470,4.660.811 Ref.cadastral: POL 13 PAR 110 PAR.CAD: 110

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Teulada d'uralita de coberts annexats

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí  de St. Mer, sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista / coberts de rajo ceràmic deixats vistos

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta irregular, façanes de pedra vista i coberta de teula a una aigua. Consta de planta baixa i una planta pis i no s'han conservat elements
arquitectònics d'especial interès a excepció dels brancals de pedra de l'entrada principal i una obertura superior, avui tapiada. Per la façana sud té annexats
uns coberts, un de grans dimensions a l'esquerra composat de planta baixa i planta pis amb coberta de teula a una aigua i un altre de petites dimensions
situat a la dreta i constituït per planta baixa amb coberta de fibrociment.

-La finca cadastral té una superfície de 16.306 m2 i no consta superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista i alguns brancals i llindes de
pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Sant Pare Id. plànol: 0818
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Segona meitat s.XVIII; afegit :1930

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.328,4.662.496 Ref.cadastral: 040168250159(293) PAR.CAD: 104

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis, té l'entrada principal per la
façana sud, paral.lela al carener de la coberta i s'han conservat alguns elements típics com les llindes i brancals de pedra d'algunes obertures.
Cal destacar la pallissa independent al sud de la casa, de façanes de llosa de travertí i estructura de cairats de fusta.

-La finca cadastral té una superfície de 47.356 m2 i no consta superfície construïda.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o la pallissa independent.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Jou Id. plànol: 0819
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.958,4.664.146 Ref.cadastral: 001800500DG86D0001 PAR.CAD: 38

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Els 4 balcons no formen part de l'edifici original.

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de pedra deixada vista a la planta baixa i
arrebossades i pintades a la planta superior. Té l'entrada principal per la façana sud, perpendicular al carener. A la planta superior hi trobem quatre balcons
de llosa de formigó i barana metàl.lica de barrots.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 402 m2 i 143.042 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Miquelet Id. plànol: 0820
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / rajol ceràmic

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1767

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488515,4664710 Ref.cadastral: 000900300DG86D0001 PAR.CAD: 28

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions, planta rectangular, façanes arrebossades i pintades i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa, planta pis i golfes
i cal destacar la bonica eixida amb quatre grans obertures d'arc de mig punt a la planta primera. A les golfes es distribueixen quatre petites obertures d'arc de
mig punt de manera simètrica al carener.
Té l'entrada principal per la façana sud, perpendicular al carener de la coberta.

-Forma part de la mateixa finca cadastral de rústica que el Mas Guardiola i té una superfície construïda de 943 m2 i 47.848 m2 de sòl tot junt.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Guardiola Id. plànol: 0821
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.
Formigó armat al garatge

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula / plana transitable al garatge

UTM(x,y): 488.432,4.664.680 Ref.cadastral: POL 9 PAR 28 PAR.CAD: 28

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Garatge sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra vista / arrebossades al garatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i s'han conservat alguns
elements arquitectònics interessants com les llindes, brancals i ampits de pedra.
Mirant la façana principal a la dreta hi ha una edificació d'estructura de formigó i façanes d'obra ceràmica arrebossades destinada a garatge, acabat en
terrassa descoberta.

-Forma part de la mateixa finca cadastral de rústica que el Mas Miquelet i té una superfície construïda de 943 m2 i 47.848 m2 de sòl tot junt.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

L'Hostal Sec Id. plànol: 0822
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.865,4.664.993 Ref.cadastral: POL 9 PARC 110 PAR.CAD: 110

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: GIV-5132  / EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GIV-5132

FAÇANES:
Rajol ceràmic recobertes amb pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament reconstruïda, de planta rectangular, parets de pedra vista i coberta de teula a dues aigües.
Consta de planta baixa i planta pis i s'han conservat les llindes, brancals i ampits de pedra de les overtures. Cal destacar la porta d'entrada dovellada i la
galeria amb arc de migpunt situada a migdia.

-La finca cadastral sobre la que s'ubica té una superfície de 6.246 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5132 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Canadell Id. plànol: 0823
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Finals s. XIX,- principis s. XX (aproximada)

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.204,4.664.550 Ref.cadastral: 000900400DG86D0001 PAR.CAD: 41

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la crta. de St Esteve de Guialbes a Galliners

FAÇANES:
De pedra vista /arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de planta rectangular, façanes externes de pedra vista a la planta baixa i arrebossades a la planta superior amb coberta
de teula a dues aigües. Totes les obertures són emmarcades de rajol ceràmic caravista i consten de porticons de fusta.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 240 m2 i 20.250 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Xargay Id. plànol: 0824
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1733

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.504,4.664.836 Ref.cadastral: POL 9 PAR 6 PAR.CAD: 6

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, formada per la unió de diferents volums de diverses alçades construïda per frares jueus a principis del s. XVIII i amb una
gran reforma de l'any 2003 quan es va habilitar la casa per turisme rural.
S'han conservat diferents llindes i brancals de pedra i d'altres obertures han sigut emmarcades amb rajol ceràmic deixat vist.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 793 m2 i 44.271 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: fou construïda per frares jueus aproximadament l'any 1733.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Moixach Id. plànol: 0825
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.583,4.665.046 Ref.cadastral: 0023000300DG86F0001 PAR.CAD: 7

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: GIV-5132

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts de rajol annexats

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GIV-5132

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Té l'entrada principal per la façana sud i s'han conservat les llindes i
els brancals de pedra d'algunes obertures.
Té annexat a la façana sud un cobert de parets de pedra vista i coberta de teula a una aigua. I dos coberts més de rajol ceràmic i ús agrícola per les façanes
est i nord.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 196 m2 i 25.256 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5132 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Maret Id. plànol: 0826
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.363,4.663.372 Ref.cadastral: 001800200DG86D0001 PAR.CAD: 77

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia ubicada al veïnat de Vilardell de façanes de pedra vista composada per diferents volums. El volum principal de planta rectangular consta de planta
baixa i dues plantes pis i té coberta de teula a dues aigües. La resta de volums auxiliars que envolten aquest consten de planta baixa i una planta pis i
coberta de teula.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 485 m2 i 17.345 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Subich Id. plànol: 0827
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i forjats de bigues de
formigó

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.331,4.663.360 Ref.cadastral: POL 9 PARC 78 PAR.CAD: 78

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació ramadera

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Porticons 

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí al veïnat de Vilardell, asfaltat.

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Avui és usada com a granja de porcs.
No es conserven elements arquitectònics d'especial interès.

-La finca cadastral sobre la que s'ubica l'edificació té una superfície de 825 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Serafí Id. plànol: 0828
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es suposa més de 100 anys.

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.156,4.663.085 Ref.cadastral: 	001800600DG86D0001G PAR.CAD: 80

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façana sud arrebossada sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra / arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra, arrebossades a la façana sud i coberta de teula a dues aigúes. Està construïda seguint el pendent natural
del terreny paral.lel al carener de la coberta. Té l'entrada principal per la façana sud, paral.lela al carener i aquesta obertura conserva els brancals de carreus
de pedra sorrenca. Mirant la façana principal a l'esquerra trobem annexat un antic cobert de façanes de pedra i coberta, com la casa, de teula a dues aigües.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 170 m2 i 64.413 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Bombo o Mas Mestre Id. plànol: 0829
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i rajol ceràmic al garatge

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Segons els propietaris abans 1800

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.235,4.662.746 Ref.cadastral: 0023000800DG86D0001 PAR.CAD: 102

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Garatge arrebossat sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera GI-513 i tram de camí sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra vista / arrebossat al garatge

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i mirant la façana principal
annexat per la façana est trobem el garatge en planta baixa, que és una ampliació.
S'han conservat els brancals, les llindes i els ampits de les obertures.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 192 m2 i 23.030 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ularia Id. plànol: 0830
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1.792

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.308,4.661.998 Ref.cadastral: 002301800DG86D0001FQ PAR.CAD: 90

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: Viària: GI-513

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: A peu de la carretera GI-513

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües.
Ha conservat alguns elements com llindes, brancals i ampits de pedra o la pallissa annexada per la façana est i continuant el mateix pendent de la coberta
de la masia.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 276 m2 i 7.227 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GI-513 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà de
complir les següents determinacions:
-Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
-Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Rossinyol Id. plànol: 0831
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Aproximadament meitat del s. XIX

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.572,4.661.614 Ref.cadastral: 002301500DG86D0001PQ PAR.CAD: 95

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes dels coberts totxo deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia de planta rectangular, composta de planta baixa i planta primera. La seva coberta és de teula àrab, amb dues pendents paral.leles a la façana
principal. A cada extrem del cos central hi trobem dos afegits, un d'obra de fàbrica i l'altre poc més tardà que la masia original, destinat a cobrir les
necessitats del moment.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 238 m2 i 184.440 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Closes Id. plànol: 0832
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.875,4.660.661 Ref.cadastral: POL 13 PARC 115 PAR.CAD: 115

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Biga de formigó vista a l'antic graner

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Té integrada en aquest volum l'antic graner avui usat com a garatge
en planta baixa i com a vivenda a la planta superior amb el badiu cobert per una gran vidriera.
No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès i algunes obertures són emmarcades amb obra de rajol ceràmic caravista.
A la dreta, mirant la façana principal i annexat al volum principal trobem un petit cobert en planta baixa.

-La finca cadastral té una superfície de 174.365 m2 i no té superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Feixes Id. plànol: 0833
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.336,4.663.342 Ref.cadastral: 001800100DG86D0001HQ PAR.CAD: 76

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Persiana metàl.lica del garatge

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí del veïnata de Vilardell, asfaltat.

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada l'any 1999. S'han conservat els brancals i llindes de pedra d'algunes obertures. Les façanes són de pedra vista amb
coberta de teula a dues aigües.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 257 m2 i 56.990 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Serra o Mas Arlot o Ca l'As d'Oros Id. plànol: 0834
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: S. XVIII - Reconstrucció 2011

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.434,4.664.984 Ref.cadastral: 21800000621 PAR.CAD: 22

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona: GIV-5132 i camí de Can Quelet, sense asfaltar.

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Antiga masia, completament rehabilitada durant el 2011, de planta rectangular i coberta de teula a dues. Totes les cantonades i obertures han sigut
emmarcades amb llindes, brancals i ampits de pedra natural ben tallada. Cal destacar la gran porta d'entrada dovellada i la galeria amb obertures en arc de
mig punt de les façanes sud-oest.

-La finca cadastral té una superfície de 18.816 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han rehabilitant preservant els elements i els materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, les obertures de
pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pla Id. plànol: 08CR1
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic i forjats de bigues
de formigó.
Part més nova estructura de formigó armat.

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.209,4.664.795 Ref.cadastral: 000300200DG86D0001 PAR.CAD: 5

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Conjunt de dos habitatges construïts en dos cossos de planta rectangular, façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades i coberta de teula a dues
aigües. Aquests dos cossos són perpendiculars entre si. Consten de planta baixa i una planta pis i el volum de més al sud, per ser construït salvant el
desnivell del terreny natural consta de planta baixa i dues plantes pis.
El cos de més al sud té a la seva façana principal un rellotge de sol i dues galeries a les plantes superior d'arcs de mig punt.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 918 m2 i 81.012 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Escolà Id. plànol: 08CR2
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra / Vivenda nova
construcció: estructura de formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.523,4.664.015 Ref.cadastral: 001800300DG86D0001 PAR.CAD: 47

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1 / Viària:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera de St Esteve de Guialbes a Galliners

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada composada per diversos volums units entre sí. El volum més antic és de planta rectangular, coberta de teula a dues aigües i amb
façanes de pedra arrebossades i pintades. Annexat a aquest volum per la seva façana sud es va ampliar la vivenda afegint un cos d'estructura moderna de
formigó armat amb façanes de rajol ceràmic arrebossades, un balcó en voladís i un porxo d'entrada.
No es conserven elements arquitectònics singulars.
A la part posterior hi trobem una sèrie d'edificacions, antics coberts, rehabilitades i integrades en el conjunt arquitectònic

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

La Creu Viadera o Mas Roc de la Costa Id. plànol: 08CR3
TIPOLOGIA: CR

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de llosa de travertí

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.754,4.663.066 Ref.cadastral: POL 9 PARC 68 PAR.CAD: 76

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Fusteria d'alumini blanca i parts de rajol ceràmic
deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Lloses de travertí

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Petita vivenda de planta rectangular, façanes de llosa de travertí i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i no es conserven elements
arquitectònics d'especial interès.

-La finca cadastral sobre la que s'ubica l'edificació té una superfície de 123.174 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pau de les Alsines Nou Id. plànol: 08CR4
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 9

ÈPOCA: Any 1992

COBERTA:
De teula a quatre aigües

UTM(x,y): 488.245,4664.358 Ref.cadastral: 000900100DG96E0001 PAR.CAD: 40

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Carretera de St Esteve de Guialbes a Galliners

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada, de façanes de rajol ceràmic arrebossades i pintades i coberta de teula a quatre aigües. Consta de planta baixa i una planta pis.
La planta baixa està destinada a garatge i la plant superior és ocupada per la vivenda. Té una terrassa coberta a la planta pis que envolta la vivenda per les
façanes sud i est.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 319 m2 i 71.445 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Jepa Id. plànol: 08R01
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrega de pedra / rajol ceràmic

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es suposa s. XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.382,4.661.751 Ref.cadastral: 002301600DG86D0001 PAR.CAD: 129

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Volums de rajol ceràmic sense acabar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: GI-513  i tram de camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra vista / Rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia, avui en ruïnes, composada per la unió de diferents volums. El volum principal té façanes de pedra vista, consta de planta baixa i planta pis i té
coberta de teula a dues aigües. S'han conservat llindes, brancals i ampits de pedra d'algunes obertures especialment a la façana principal. Al voltant
d'aquest volum principal trobem d'altres volums també en estat ruinós, tots ells de façanes de rajol ceràmic deixat vist.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 240 m2 i 2.731 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Emplaçament: per la seva ubicació la reconstrucció no suposaria cap impacte paisatgístic negatiu.
-Mediambiental: la seva reconstrucció afavoriria la preservació del medi natural i la conservació de boscos i camins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Patates Id. plànol: 08R02
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra, en mol mal estat de
conservació

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.291,4.660.856 Ref.cadastral: POL 13 PARC 106 PAR.CAD: 106

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts que envolten el volum principal de rajol
ceràmic deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia, avui en ruïnes, de façanes de pedra vista, però totalment envoltada d'altres edificacions, antics coberts, de façanes de rajol ceràmic. El volum
principal consta de planta baixa i una planta pis al igual que la majoria de coberts annexats.
No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès.

-La finca cadastral sobre la que s'aixeca té una superfície de 50.998 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Emplaçament: per la seva ubicació la reconstrucció no suposaria cap impacte paisatgístic negatiu.
-Mediambiental: la seva reconstrucció afavoriria la preservació del medi natural i la conservació de boscos i camins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180) i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge.
S'haurà de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Pams Id. plànol: 08R03
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilamarí POL.CAD: 13

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 487.525,4.660.728 Ref.cadastral: 17232A01300113000 PAR.CAD: 113

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia, avui en ruïnes de la que només en queden restes de les façanes de pedra vista del volum principal i auxiliar. Està molt envoltada de vegetació. La
coberta de teula a dues aigües està pràcticament tota enderrocada.

-La finca cadastral sobre la que s'aixeca té una superfície de 16.306 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Emplaçament: per la seva ubicació la reconstrucció no suposaria cap impacte paisatgístic negatiu.
-Mediambiental: la seva reconstrucció afavoriria la preservació del medi natural i la conservació de boscos i camins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ferran Id. plànol: 0901
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra. L'interior de la masia és
de tres trams perpendiculars a la façana principal.

PARATGE: Parets d'Empordà POL.CAD: 2

ÈPOCA: s. XVI

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 490608,4668518 Ref.cadastral: 001500200DG86H PAR.CAD: 94

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20b (Agrícola comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Mòdul annexat i perpendicular a la façana principal

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi Baix

ACCESSIBILITAT: Carretera de Parets i camí sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular amb teulat a dues aigües amb vessant a les façanes laterals. El mas està format per planta baixa, primer pis i golfes. A la
façana principal hi ha adossat un mòdul constructiu que malmet l'aspecte original de la masia. La façana principal està orientada a migdia; en destaca la gran
porta forana d’arc de mig punt adovellada. En la dovella central hi ha l'escut nobiliari de la família Ferran. Sobre la porta, una finestra bisellada de doble
dintell i ampit de motllures. La resta d'obertures són de forma quadrangular i de petites dimensions. Adossat a la façana de tramuntana es conserva la porta
d'entrada i un tram del mur.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 330 m2 i 48.211 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, la porta principal dovellada o
la finestra bisellada de doble dintell.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 400 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Medinyà Id. plànol: 0902
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Parets d'Empordà POL.CAD: 2

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula en molt mal estat

UTM(x,y): 490110,4668596 Ref.cadastral: 001500300DG86H PAR.CAD: 86

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Granja annexada

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions composada per diferents volums annexats entre si. Consta de parets de pedra rierenca amb brancals de carreus de calcària ben
escairats a algunes obertures. Cosnta d'alguna eixida porxada amb volta catalana. A les façanes predomina la pedra rierenca amb l'utilització del rajol
massís manual per reforçar les parts més malmeses.
A la façana nord-est trobem un cos amb façanes de rajol ceràmic arrebossades d'edat més moderna amb tres balcons a la seva planta superior.

La casa es troba en mal estat de conservació general.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 398 m2 i 159.257 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista els carreus escairats de
calcària, les impostes motllurades d'algunes obertures o el rellotge de sol en molt mal estat de conservació.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba a escassos metres del riu Fluvià, de la zona classificada d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic
del Pla de l’Estany amb codi EIN-11: “EL FLUVIÀ” i de la zona classificada com a PEIN-Xarxa Natura 2000.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Alsina Id. plànol: 09CR1
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega i forjats de bigues de formigó

PARATGE: Parets d'Empordà POL.CAD: 2

ÈPOCA: 1972

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 490440,4668602 Ref.cadastral: 17232A00200103 PAR.CAD: 103

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20b (Agrícola comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona; carretera de Parets

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliara aïllada composada per planta baixa i una planta pis. La seva planta és rectangular i la coberta del cos principal de teula àrab a una
aigua.

-Segons el cadastre té una superfície construída de 167 m2 i 10.168 m2 de sòl.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum grafiat com a volum principal en el croquis.
S'admetran les ampliacions com a màxim del 10% de la superfície del sostre edificat actual. 
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Habitatge unifamiliar segons la disposició transitòria sisena del Reglament de la Llei d'urbanisme

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats en el croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art.
180), la normativa d'aquest catàleg (art. 3) i allò que disposa aquesta fitxa. 
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Parent de la Serra Id. plànol: 1001
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 483.567,4.667.688 Ref.cadastral: 000400100DG86F0001 PAR.CAD: 59

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Ràfec de maó deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat/alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, parets de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis i s'han conservat alguns
elements arquitectònics d'interès com la llinda monolítica i els brancals de pedra de l'entrada principal, els carreus de pedra ben escairats de les cantonades i
algun ampit motllurat.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 178 m2 i 49.435 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, llindes i brancals de pedra 
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Vall Padrosa o Can Barranc Id. plànol: 1002
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de carrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: s. XVI-XVIII

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 484.288,4.667.462 Ref.cadastral: 002500100DG86G0001 PAR.CAD: 56

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular coberta, amb teulat de teules àrabs, a dues aigües amb vessant a les façanes laterals. L'edifici està format per planta baixa,
parcialment soterrada per salvar el desnivell del terreny, pis i golfes. A la façana principal destaca la porta d'arc de mig punt amb grans dovelles i una finestra
geminada de pedra calcària grisa decorada amb motllures de gran singularitat. La resta d'obertures són quadrangulars amb llinda monolítica, pedres de
descàrrega i imposta. El parament està format per petits carreus irregulars de sorrenca; encara es conserven restes de l'antic arrebossat. Al mur de migdia hi
ha un arrebossat modern. Al nord i separada de l'edicació principal trobem una pallissa de grans dimensions que conserva l'estructura original, façanes de
pedra i llosa de travertí, coberta de cairats de fusta amb vessant de teula àrab a una aigua i el gran portal central de fusta.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 773 m2 i 177.345 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana.
-Dades històriques: no s'han trobat dades històriques sobre aquest mas, però la tipologia dels seus elements arquitectònics es poden datar de forma
aproximada als s. XVI-XVIII.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Vilà Id. plànol: 1003
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Segons una inscripció,  és de l'any 1791

COBERTA:
De teula 

UTM(x,y): 484.157,4.667.142 Ref.cadastral: 000500200DG0000001 PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per  vehicles tot terreny

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions de planta rectangular coberta amb teulat a dues aigües. Mostra reformes en la seva estructura. La masia consta de planta
baixa, primer i segon pis. A la façana principal la porta de dintell té una inscripció (“1791”). Les finestres de la primera planta són amb llinda de calcària grisa i
carreus bisellats. A les golfes es pot veure un badiu, també hi ha indicis d’altres badius tapiats. A la façana lateral hi ha una galeria d’arcs a la planta
superior.
La majoria d’obertures són quadrangulars, amb llinda monolítica i pedres de descàrrega. En una barana d’un balcó hi ha la data de “1866”. Destaquen les
decoracions en baix relleu d'algunes llindes amb cercles estrellats i creus. El parament està format per pedra irregular i argamassa amb carreus ben
escairats a les cantonades. A l’interior els estables mostren una coberta amb volta de llunetes.

-Forma part de la mateixa finca cadastral rústica que Mas Pedrosica i Can Duran que té una superfície de 296.652 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista, finestres amb llinda, badius,
galeria...
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Pedrosica Id. plànol: 1004
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 484.149,4.667.143 Ref.cadastral: 000500100DG0000001 PAR.CAD: 66

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ Rustic PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Reforços amb rajol ceràmic deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia annexada a la de Mas Vilà, ubicant-se a l'oest d'aquesta. Consta de planta baixa i una planta pis de façanes de pedra vista. No es conserven
elements arquitectònics de d'especial interès a excepció del gran arc de mig punt de la pallissa oest annexada a la casa.
Es tracta d'una casa menys rica que Mas Vilà.

-Forma part de la mateixa finca cadastral rústica que Mas Vilà i Can Duran que té una superfície de 296.652 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista o la pallissa amb un gran arc
de mig punt.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Vidal de Farga Id. plànol: 1005
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic i de pedra a la
pallissa

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 483.437,4.667.036 Ref.cadastral: 000800100DG0000001 PAR.CAD: 38

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes sense pintar o en mal estat

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat/alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta baixa i una planta pis, construïda salvant el desnivell del terreny natural pel que el cos principal es presenta en dues
alçades.Les seves façanes són de rajol ceràmic arrebossades. Annexat al volum principal per la part nord-oest hi trobem una ampliació de la vivenda i una
antiga pallissa de dues naus amb una gran badiu, la coberta de la qual ha sigut rehabilitada substituïnt l'antic embigat de fusta per un de bigues de formigó.
No es conseven elements arquitectònics d'especial interès.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 42.978 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

La Canova Id. plànol: 1006
TIPOLOGIA: 2

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1788 ó 1888

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 483.924,4.666.207 Ref.cadastral: 17232A00400028 PAR.CAD: 28

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. Annexat al volum principal i seguint la vessant de la façana hi trobem
la pallissa.
S'han conservat la llinda de pedra monolítica amb inscripció i creu de l'entrada principal, la d'una porta a la façana oest i la llinda i brancals de pedra d'altres
obertures.

-Forma part de la mateixa finca registral que el Mas Casanova Puig, Cal Parent o Cal Pastor i Can Puig de Vilademí. Segons el cadastre té una superfície
construïda de 2.590 m2 (aquesta superfície inclou la de les quatre masies) i 1.462.318 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: Forma part de la mateixa finca que Can Puig que fou la gran casa pairal del terme de Vilademí, propietària de bona part de les masies i
terres del poble. La masia fou una gran explotació agrícola, dedicada al cultiu de la vinya i les oliveres.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Puig Id. plànol: 1007
TIPOLOGIA: 1

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Diverses inscripcions del s. XVI-XVIII

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 484.576,4.666.756 Ref.cadastral: 001000100DG0000001 PAR.CAD: 28

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a CATALEG PATRIMONI: Bé cultural d'interès local

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí asfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Arrebossat en mal estat, cantonades i altres elements
de pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
El conjunt de Can Puig està format per una gran masia envoltada per un barri amb dues portes d'entrada, una casa per als masovers i diversos magatzems
d'ús agrícola. La masia és de planta rectangular de grans dimensions amb planta baixa i pis. La seva estructura evidencia diverses ampliacions i reformes.
Un porxo amb terrassa superior en l'angle sud-est salva el desnivell del terreny. El porxo és format per diversos arcs de totxo. A la façana de migdia
s'observen diversos tipus d'obertures. Destaca la galeria d’arcs de punt rodó i pilastres motllurades de l'angle sud-est del primer pis i la finestra cantonera a
la planta baixa. En l’angle de ponent hi ha una segona galeria de columnes amb capitells llisos. L'actual porta d'entrada és d'arc rebaixat; al costat es
conserva la part superior del que hauria estat una gran porta forana d'arc de mig punt amb dovelles. La majoria de finestres i balcons són amb dintell de
pedra calcària, alguns amb inscripcions.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
Can Puig fou la gran casa pairal del terme de Vilademí, propietària de bona part de les masies i terres del poble. La masia fou una gran explotació agrícola,
dedicada al cultiu de la vinya i les oliveres. La casa ha patit diverses ampliacions i reformes els s. XVI-XIX, tal com ens indiquen les dades inscrites en
l’edifici. A la llinda d'una de les finestres de la façana de migdia hi ha la inscripció: "MIQUEL PUIG PAGES DEL LLOCH DE VILADEMI 1625". Hi ha diverses
dates gravades a les llindes:"1556", "1635","1799", "1625"o "1799".

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casanova Puig Id. plànol: 1008
TIPOLOGIA: 1

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de paredat.
Forjats unidireccionals

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1950 (es suposa anterior)

COBERTA:
Coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrarb

UTM(x,y): 484.556,4.666.731 Ref.cadastral: 17232A004000280001XY PAR.CAD: 28

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC:

ACCESSIBILITAT: Camí esfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Arrebossades amb morter

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge que forma part del conjunt de Can Puig de Vilademí.
Es tracta d'un edifici amb planta rectangular, de planta baixa i una planta pis, situat al sud de Can Puig i adossat a l'oest de Cal Parent o Cal Pastor.
L'edifici té un annex, a l'oest, amb una terrassa a nivell de planta pis, i uns serie de coberts adossats a la façana sud, aprofitant el desnivell del terreny.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: Forma part de la mateixa finca que Can Puig que fou la gran casa pairal del terme de Vilademí, propietària de bona part de les masies i
terres del poble. La masia fou una gran explotació agrícola, dedicada al cultiu de la vinya i les oliveres.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Parent o Cal Pastor Id. plànol: 1009
TIPOLOGIA: 1

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de paredat.
Forjats unidireccionals

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix (es suposa superior a 100 anys9

COBERTA:
Coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrarb

UTM(x,y): 484.574,4.666.732 Ref.cadastral: 17232A004000280001XY PAR.CAD: 28

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC:

ACCESSIBILITAT: Camí esfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Paredat vist, sense arrebossar.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge que forma part del conjunt de Can Puig de Vilademí.
Es tracta d'un edifici amb planta rectangular, de planta baixa i una planta pis, situat al sud de Can Puig i adossat a l'est de Mas Casanova Puig.
L'edifici té un annex,i una serie de coberts adossats a la façana sud, aprofitant el desnivell del terreny.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: Forma part de la mateixa finca que Can Puig que fou la gran casa pairal del terme de Vilademí, propietària de bona part de les masies i
terres del poble. La masia fou una gran explotació agrícola, dedicada al cultiu de la vinya i les oliveres.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Llobera Id. plànol: 1010
TIPOLOGIA:

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de paredat.
Forjats unidireccionals.

PARATGE: Vilademí POL.CAD: 4

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1782

COBERTA:
Coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrarb

UTM(x,y): 484.623,4.666.823 Ref.cadastral: 17232A004000200000ZW PAR.CAD: 20

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (Nucli Rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC:

ACCESSIBILITAT: Camí esfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Paredat vist, sense arrebossar.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge situat al nuci rural de Vilademí, es tracta del primer edifici situat entrant al nucli a la dreta del camí. 
L'edifici té planta rectangular, i està compost per planta baixa i 2 plantes pis,  en la qual, a la llinda d'una finestra, hi figura la data "1782".
A la façana sud (principal) hi ha adossat un cos de planta baixa amb coberta plana que s'hi accedeix des de la planta pis.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Forma part del nucli rural de Vilademí.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Prim Id. plànol: 1011
TIPOLOGIA: Altres

ESTRUCTURA:
Parets de càrrea de paredat.
Forjat unidireccionals

PARATGE: Vilademí POL.CAD: 0

ÈPOCA: 2005

COBERTA:
Coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrarb

UTM(x,y): 484.607,4.666.891 Ref.cadastral: 001000200DG0000001IG PAR.CAD: 0

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (Nucli Rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC:

ACCESSIBILITAT: Camí esfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Paredat vist, sense arrebossar. Edifici annex,
arrebossat.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Es tracta d'un mas de planta sensiblement rectangular de baixa i una planta pis. Al sud hi ha un edifici annex tambe de planta baixa i pis. Per accedir al
l'habitatge es fa a través d'un pati situat a l'est de l'edifici annex i al sud del principal. 
Aquest mas abans era conegut com el mas Reig. En una llinda hi figura la inscripció "ANO 1898"; però hom diria que el nucli de l'edifici és molt més antic.
Popularment es diu que és la casa més antiga d'aquells indrets. Actualment can Prim, en força mal estat, serveix de cort de bestiar de can Lloveras.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: Forma part del nucli de Vilademí, popularment es coneix com una de les cases més antigues de l'entorn.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

 - Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                                                                                                                   

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Escales Id. plànol: 1012
TIPOLOGIA:

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega  de paredat.
Forjats unidireccionals

PARATGE: Vilademí POL.CAD: 4

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1731 (es suposa anterior)

COBERTA:
Coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrarb

UTM(x,y): 484.648,4666.935 Ref.cadastral: 000001000DG86H0001KF PAR.CAD: 6

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (Nucli Rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC:

ACCESSIBILITAT: Camí esfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Paredat vist, sense arrebossar.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
L'habitatge és adossat a l'absis de l'església de Sant Esteve de Viladamí. La portada és formada per majestuoses dovelles. La llinda d'una finestra mostra la
data "1731". Abans fomava part de la finca de Can Puig.
L'edifici principal és de planta irregular amb planta baixa i planta pis. Al sud d'aquest trobem un edifici secundari, que es suposa una antiga pallissa, de
planta rectangular i planta baixa i una planta pis. 

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Dades històriques: Formava part de la mateixa finca que Can Puig que fou la gran casa pairal del terme de Vilademí, propietària de bona part de les masies
i terres del poble. La masia fou una gran explotació agrícola, dedicada al cultiu de la vinya i les oliveres.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

La Rectoria de Vilademí Id. plànol: 1013
TIPOLOGIA:

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de paredat.
Forjats unidireccionals

PARATGE: Vilademí POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix (es suposa superior a 100 anys)

COBERTA:
Coberta inclinada de teula ceràmica tipus àrarb

UTM(x,y): 484623,4.666.956 Ref.cadastral: 17232A004000250000ZQ PAR.CAD: 25

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (Nucli Rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC:

ACCESSIBILITAT: Camí esfaltat al nucli de Vilademí

FAÇANES:
Arrebossades amb morter

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge de planta sensiblement rectangular, compost per planta baixa i planta pis.
A la part posterior (est) hi ha adossat un cos annex de planta baixa, i a la zona sud est una petita eixida.
Es tracta de l'habitatge del nucli de Vilademí situat més al nord.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Malesa Id. plànol: 10CR1
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
De formigó armat

PARATGE: Vilademí POL.CAD: 4

ÈPOCA: 2004

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 483.490,4.666.901 Ref.cadastral: 17232A00400037 PAR.CAD: 37

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació ramadera

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Rajol ceràmic, arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia reconstruïda totalment l'any 2002 a causa d'un incendi que va cremar el mas originari. S'ha reconstruït amb estructura moderna però imitant l'estil de
les masies de planta basilical.
No s'han conservat elements arquitectònics d'especial interès.

-La finca té una superfície segons el cadastre de 103.881 m2 i consta cap superfície construïda declarada.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Duran Id. plànol: 10R01
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Inexistent

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 484.149,4.667.123 Ref.cadastral: 000500100DG0000001 PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Inexistent

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües situada al sud de Mas Vilà i Can Pedrosica. Les façanes són de pedra vista i mirant a la façana
principal a esquerra tot seguint el mateix pendent de la coberta del mas hi trobem un afegit de façanes de rajol ceràmic pintades.
No es conserven elements arquitectònics d'especial interès. Les llindes de la majoria d'obertures són de fusta.

-Forma part de la mateixa finca cadastral rústica que Mas Vilà i Can Pedrosica que té una superfície de 296.652 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Illes Id. plànol: 10R02
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 483.694,4.666.657 Ref.cadastral: 17232A004000300000 PAR.CAD: 58

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat/alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per vehicles tot terreny

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Ruïna de la que resten només parts de les façanes perimetrals de pedra vista. De les restes existents ocupen una superficie aproximada de 14 m x 8 m.

-La finca cadastral té una superfície de 33.763 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Mediambiental: la seva reconstrucció afavoriria la preservació del medi natural i la conservació de boscos i camins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Bacallà Id. plànol: 10R03
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 484.436,4.668.001 Ref.cadastral: 17232A004000390000 PAR.CAD: 7

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per vehicles tot terreny

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Ruïna de la que només en resten part de les façanes i alguna crugia de pedra vista. De les restes existents es dedueixen unes dimensions aproximades de
6 x 18 m (ocupada per volum principal i secundaris).

-La parcel.la cadastral té una superfície de 43.438 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Barrach o Mas Barranc Id. plànol: 10R04
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
-

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
-

UTM(x,y): 483.626,4.667.891 Ref.cadastral: 17232A00400049 PAR.CAD: 49

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20c (Forestal Comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
-

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia en ruïnes de les que només en queden restes, d'una alçada aproximada d'un metre, de les façanes perimetrals. Les dimensions aproximades de les
restes existents són 10,1 x 7,4 m2.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 16.071 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Emplaçament: per la seva ubicació la reconstrucció no suposaria cap impacte paisatgístic negatiu.
-Mediambiental: la seva reconstrucció afavoriria la preservació del medi natural i la conservació de boscos i camins.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Duran Id. plànol: 10R05
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.

PARATGE: Vilademi POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües. Mal estat de conservació.

UTM(x,y): 483.331,4.667.201 Ref.cadastral: 17232A004000390000 PAR.CAD: 39

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Una part de la façana és arrebossada

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pe pedra vista.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-No queden restes de la masia primitiva. Es veu en el terreny les marques d'una petita edificació de mides aproximades 6 x 8 m2.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 45.294 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Social: formava part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-S'haurà de fer un estudi per part de la propietat per determinar quines eren les dimensions del volum principal que es podrà mantenir. Les ampliacions seran
permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída del volum principal per al seu còmput.                              
         

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells que determinin i s'aprovin en l'estudi previ al projecte de reconstrucció.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:




CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Silet Id. plànol: 1101
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 8

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.482,4.665.429 Ref.cadastral: 000400100DG86D0001 PAR.CAD: 73

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1 / GIV-5132

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts annexats al cos principal

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera GIV-5132

FAÇANES:
De pedra/Rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia formada per la unió de diferents cossos de diferents antiguitats. El mas original estava composat per un cos de planta rectangular i coberta de teula a
dues aigües. És el cos del que avui es pot apreciar la façana de pedra vista per la cara nord. Annexionada per la cara sud hi trobem una antiga pallissa de
planta baixa i una planta pis amb quatre grans obertures a la façana paral.lela al carener. A l'esquerra d'aquesta pallissa hi trobem un cos de planta baixa i
una planta pis amb coberta de teula a una aigua.
No es conserven elements arquitectònics d'especial interès a excepció d'alguna petita obertura de la façana nord amb llinda i brancals de pedra.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 392 m2 i 8.688 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

-Aquesta edificació es troba entre l’aresta d’explanació de la carretera GIV-5132 i la línia d’edificació regulada pel Decret 293/2003 de 18 de novembre. Haurà
de complir les següents determinacions:
 -Art. 86.2 –  La línia d’edificació s’ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la calçada, a 25 metres.
 -Art. 84 - Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i,
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent
-Per qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30 metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona
interessada ha de sol•licitar i obtenir autorització de la Diputació de Girona.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Gat Id. plànol: 1102
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic/pedra

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 8

ÈPOCA: Any 1775

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 488.810,4.665.183 Ref.cadastral: 000400200DG86D0001 PAR.CAD: 71

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Parts de rajol ceràmic vist a la pallissa

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí asfaltat

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per diversos volums. La part principal dels quals avui està composada per un antic trull, de planta rectangular, façanes de rajol i coberta
de teula a dues aigües.
Annexat a aquest per la banda sud trobem dos cossos més també de façanes de rajol ceràmic. D'aquests cossos la façana sud està ocupada per una galaria
a la planta suprior amb obertures ortogonals i balustrada.
Separada d'aquesta edificació principal pel sud trobem l'antiga pallissa que encara conserva l'embigat original de cairats de fusta i les façanes de pedra, però
es troba molt malmesa.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 314 m2 i 83.324 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Sabater  Id. plànol: 1103
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 10

ÈPOCA: 1950 segons el cadastre

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.855,4.665.001 Ref.cadastral: 000400300DG86D0001 PAR.CAD: 5

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Explotació ramadera

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi mig

ACCESSIBILITAT: Bon accés, camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles.

FAÇANES:
De pedra arrebossada

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
- Masia de planta pràcticament quadrangular, amb les parets arrebossades, de tal manera que només deixen entreveure algun carreu emmarcant les
obertures que son rectangulars i no en destaca cap element d'especial interès. La coberta és de teula a dues aigües. Consta de planta baixa i una planta pis.
- Segons el cadastre té una superfície construïda de 254 m², i està ubicada dins d'una parcel.la de 32.932 m² de sòl.  

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
- Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 60 anys
- Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
- No malmet la visió paisatgística i no desentona amb l'entorn més immediat.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

- Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

- Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

- Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

- Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

- Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Figueres Id. plànol: 1104
TIPOLOGIA: 2

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 10

ÈPOCA: Es desconeix (es suposa s. XVIII)

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489.180,4.663.949 Ref.cadastral: 17232A010000480000ZG PAR.CAD: 48

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí en bon estat  fins el nucli de Sant Marçal

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia de planta baixa i planta pis. Les seves façanes son de pedra vista amb carreus a les cantonades i emmarcant la majoria de les seves obertures. El cos
principal a la part central, te adossats a dreta i esquerra varies ampliacions. La primera al costat del camí que dona accés al nucli de Sant Marçal de
Quarentella més antic, i el del costat oposat més recent. La seva coberta és de teula àrab, a dues aigües. 
La superfície de tot el volum, en planta baixa és d'uns 230 m² aproximadament, i està ubicada en una parcel.la mesura 13.277 m² segons el cadastre.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: la masia te una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

 -Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                      

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pons Id. plànol: 1105
TIPOLOGIA: 2

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 9

ÈPOCA: Inscripcció en llinda 1779

COBERTA:
de teula a dues aigües.

UTM(x,y): 489.194,4.663.897 Ref.cadastral: 17232A00900055000ZS PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: 2 km de camí asfaltat. Bon accés.

FAÇANES:
de pedra calària

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Mas Pons, és una masia del petit nucli rural format entorn de l'església de Sant Marçal assentada en un punt alt del serrat de Quarantella. Està composta de
planta baixa i planta primera. L'edificació tè adossada la rectoria que forma un conjunt únic. Totes les seves façanes son de pedra calcària i la seva coberta
és de teula àrab a dues aigües. A la llinda de pedra de la seva porta s'hi pot llegir una inscripció gravada: "Francesch Pons me fecit". 

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
- Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana. Tè llindes i carreus que destaquen per les seves inscripcions.
- Antiguitat: Tan aquesta com la majoria de masies foren originades entorn de la parròquia des d'època medieval.
- Social: Forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. 

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                   

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

La Rectoria de Sant Marçal de Quarantella Id. plànol: 1106
TIPOLOGIA: 2

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra.

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es suposa s. XVIII

COBERTA:
De teula a dues aigües.

UTM(x,y): 489.199,4.663.910 Ref.cadastral: 17232A00900055 PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí de 2km asfaltat.

FAÇANES:
De pedra vista.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edificació vinculada directament a l'església de Sant Marçal. La rectoria és situada al costat sud de l'església. Consta de planta baixa, una planta primera i un
petit sota-coberta. Està adossada a la masia anomenada "Can Pons". Tan la rectoria, com la resta de masies que formen aquest petit nucli rural son d'època
medieval. Les seves parets son de pedra vista, i la seva coberta de teula a dues aigües. Segons el cadastre està situada dins la mateixa propietat del Mas
Pons, i de Can Vila amb una superfície de 373165 m² de sòl. La Superfície en planta baixa és de 184 m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
La serra de Quarantella formava part del límit de les terres de "ludaicas", on s'establí una primera comunitat de jueus al s.IX, abans d'establir-se a la ciutat
de Girona. La primera notícia de l'església de sant Marçal és del a096 quan és confirmada com una possessió del monestir de Banyoles an la butlla del
papa Urbà II. Les masies i la rectoria foren originades entorn d'aquesta parròquia des d'època medieval.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Vila Id. plànol: 1107
TIPOLOGIA: 2

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es suposa s. XVI-XVII i posteriors

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 489.198,4.663.874 Ref.cadastral: 17232A009000550000ZS PAR.CAD: 55

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No saprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: 2 km de camí asfaltat. Bon accés

FAÇANES:
de pedra calcària

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Masia rectangular de planta baixa i pis, coberta a dos vessants, amb diverses edificacions annexes a llevant i ponent. En la façana de migdia sobresurt la
porta forana d'arc de mig punt. És feta amb grans dovelles de calcària grisa, ben tallades i polides. Damunt té una finestra de llinda de carreus de pedra .És
bisellada en bossell i té ampit de motllures. La seva llinda mostra un triangle gravat amb motius florals i és coronada per una creu. La cabanya, adossada a
la façana sud, té coberta a dos vessants sostinguda per un pilar angular. En la façana de ponent i de llevant es conserven diverses finestres de llinda fetes
amb carreus de pedra sorrenca o bé de calcària. Algunes d'elles mostren un bisell ample. En la façana nord s'aprecia un parament de pedra mitjana,
probablement la part més antiga de la masia. És meritòria una finestra de llinda de pedra sorrenca biselllada amb inscripció incisa al revés (“ION VILA
1587”). En la banda de migdia ha perdurat la base semicircular del forn de pa.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
La masia mostra elements constructius que es poden datar als s. XVI i XVII, tot i que es poden apreciar reformes i ampliacions posteriors. Alguna part de la
masia podria ser anterior, donat l’origen medieval del veïnat de Quarantella. La porta principal és majestuosament dovellada. És curiós que a la dovella
central hi ha la inscripció escrita al revés: "4061 YNA - ALIV NAOJ", és a dir: `JOAN VILA - ANY 1604". Fa pensar que ho va escriure un jueu, puix que en
hebreu l'escriptura es fa de la dreta cap a l'esquerra

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                              

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Ca l'Andorrà Id. plànol: 1108
TIPOLOGIA: Xalet

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega, forjats unidireccionals.

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 10

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Teula ceràmica tipus àrab

UTM(x,y): 489.228,4.663.958 Ref.cadastral: 17232A010000490001XW PAR.CAD: 49

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (Nucli Rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes pintades, coberta plana...

SITUACIÓ DE RISC: No s'observa

ACCESSIBILITAT: Camí asfaltat al nucli de Sant Marçal de quarantella

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge totalment reformat, de planta rectangular de planta baixa i una planta pis. Consta de varis edifici annexes amb usos complementaris a l'habitatge.
Les façanes estan arrebossades i pintades. La coberta es inclinada acabada amb teura ceràmica tipus àrab, excepte la zona central que hi ha una terrassa
transitable.

Segons el cadastre hi ha 771 m² construïts, dels quals 312 m² corresponen a habitatge.
La parcel.la cadastral té una superfície de 13.367 m²

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

- Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                              

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

- Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

- Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

- Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Moixach Id. plànol: 11CR1
TIPOLOGIA: Casa Rural

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de rajol ceràmic i forjats
unidireccionals de bigues de formigó.

PARATGE: St. Marçal de Quarantella POL.CAD: 9

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 488.869,4.664.421 Ref.cadastral: 000900200DG86D0001 PAR.CAD: 46

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Cobert sud annexat sense acabat de façana

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades i pintades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de petites dimensions, planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Les seves façanes són de rajol ceràmic i consta de
planta baixa.
Adossat al cos principal hi trobem un cobert en planta baixa de rajol ceràmic sense acabat.

-Segons el cadastre té una superfície de 130 m2 i 20.345 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Alzina Id. plànol: 1201
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: s. XVIII-XIX

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 486.257,4.667.697 Ref.cadastral: 246 PAR.CAD: 2

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI: Bé cultural d'interès local

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-El conjunt de Mas Alzina està format per la casa i la cabanya. La masia és de grans dimensions, amb planta baixa i dos pisos, i de planta rectangular
assentada en el desnivell del terreny. Té un cos adossat a migdia amb terrassa i teulat a dues aigües. La planta baixa està mig soterrada per salvar el
desnivell. A la façana de llevant destaca la porta d'entrada amb llinda de pedra calcària grisa i blocs bisellats. Té una inscripció de principis del s. XIX. Al
segon pis s'ha conservat la galeria en l’angle sud-oriental, amb cinc obertures d'arc rebaixat. La resta d'obertures de la masia són quadrangulars amb dintell
monolític de pedra sorrenca i pedres de descàrrega. Cal destacar la cabanya amb teulat a dues aigües i una gran obertura d'arc rebaixat.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 511.953 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: no s'han trobat referències històriques ni documentals sobre la masia. Sembla que aquesta podria haver estat edificada als s. XVIII-XIX, ja que
no s’observen elements més antics. En la llinda de la porta d’entrada es pot llegir "ANTONI ALSINA ME FECIT DIA 8 AGOST DE 1803". A la llinda d'una de
les finestres hi ha inscrit l'any "1800".

-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal i la cabanya. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície
construïda del volum principal per al seu còmput.                                                               

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Batlle Id. plànol: 1202
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Escrits més antics daten del 1345

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 486.239,4.666.158 Ref.cadastral: 000800400DG86F0001I PAR.CAD: 34

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat de façanes sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i grans dimensions. Les seves façanes són de pedra amb algunes parts acabat arrebossat.
Consta de planta baixa, planta pis i golfes i a la seva façana sud consta d'una eixida a la planta pis amb una porxada amb arcs de rajol caravista a la planta
baixa.
Al sud d'aquesta edificació trobem una edificació auxiliar, antic paller 

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra, l'antiga pallissa.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                                                                 

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Motes Id. plànol: 1203
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra en la part que es
recupera. Estructura de formigó armat en les noves
construccions

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Més de 200 anys

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.861,4.666.879 Ref.cadastral: 000800200DG86F PAR.CAD: 24

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix.-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista exepte la part destinada a hotel que
està arrebossada.

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Conjunt arquitectònic format per diverses edificacions el nucli del qual es composa d'un volum de dimensions quadrades d'aproximadament 15m x 15m de
tres crujies de càrrega de 5m cadascuna, orientat a nord-sud. Davant d'aquest edifici i separat d'ell es siuta el pou que fou cobert i es va aprofitar per fer
l'antic paller.
En l'actualitat el conjunt es troba reconstruint-se havent sigut aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic per la CTUG amb data 20 d'abril de 2006.
En aques PEU es contempla la rehabilitació del volum principal abans descrit i recurperar allò que identifica el conjunt:
-Els volums: els quatre volums que composen un tot.
-La topografia: recuperació de la integració dels volums a la topografia.
-El pati: tres dels volums configuren un pati i es relacionen amb el quart a travès d'un recinte que serveix d'accès al conjunt.
El nou ús de la masia serà el d'hotel turístic.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 256 m2 i de 603.215 m2 la parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana. Va estar en mans dels senyors Terradas durant tres
generacions.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Rei Id. plànol: 1204
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 487.884,4.667.433 Ref.cadastral: 247-4 PAR.CAD: 11

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Arrebossat sense pintar del cos principal

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, parets de pedra calcària, coberta de teula a dues aigües i caraner paral.lel a la façana principal.
L'únic element arquitectònic destacable és la porta d'entrada de carreus de pedra calcària, imposta motllurada i llinda monolítica.
A la part sud de la casa i annexada a aquesta s'hi conserva una pallissa en mal estat de conservació.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 950.675 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Barca Id. plànol: 1205
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra. A l'ampliació: estructura
moderna parets de càrrega de totxo ceràmic i forjats
de bigues de formigó armat.

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.552,4.668.252 Ref.cadastral: 248-5 PAR.CAD: 5

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes ampliació remolinades sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Carretera asfaltada

FAÇANES:
De pedra/Totxo ceràmic acabat remolinat

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula àrab a dues aigües amb pendent perpendicular a la façana principal. Consta de planta
baixa i una planta pis
Annexat a aquest volum principal per la banda est trobem un volum secundari que és una antiga ampliació de la vivenda, també de planta baixa i una planta
pis.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 148 m2 i 13.553 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Pere Vilar Id. plànol: 1206
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix (es suposa aprox. s. XVII)

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 485.954,4.668.065 Ref.cadastral: 249-6 PAR.CAD: 2

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Parts de façana posterior reconstruïda amb rajol
ceràmic deixat vist

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí de Can Pere Vilar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Gran masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal. El volum principal de la masia el
croquitzat com a A i consta de planta baixa, planta pis i golfes. A costat i costat d'aquest volum s'alcen unes ampliacions també de façanes de pedra vista
amb coberta de teula a dues aigües, de construcció més moderna.
Cal destacar l'era de davant l'edifici principal tancada per un mur perimetral i fora d'aquest mur la pallissa que encara es conserva.
Es conserven diferents elements arquitectònics exteriors 

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra, dintell monolítics,
brancals de carreus bisellats, impostes motllurades d'algunes obertures, l'era, la pallissa...
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Queixal Id. plànol: 1207
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix (s. XVIII)

COBERTA:
De teula àrab a dues aigües

UTM(x,y): 486.527,4.667.656 Ref.cadastral: 002100100DG86H0001 PAR.CAD: 50

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Coberts agrícoles de totxana vista

SITUACIÓ DE RISC: Risc d’incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües amb un paller annexat per la seva banda oest i integrat amb el vessant de la coberta. Totes les
façanes del volum principal són de pedra vista.
Annexat a la casa per la banda est hi trobem una edificació de planta baixa i una planta pis amb coberta de teula a una aigua que sobrepassa la coberta del
mas original. Les façanes d'aquesta edificació són part de pedra vista part de totxana amb acabat arrebossat sense pintar.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 260 m2 i 40.750 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com el paller annexat.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Parent Id. plànol: 1208
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Inscripcio s. XVIII

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 486.080,4.667.342 Ref.cadastral: 000200100DG86F0001 PAR.CAD: 54

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecíen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Conjunt arquitectònic composat per diverses edificacions. El volum principal de la vivenda el cosntitueixen tres edificis comunicats entre si mitjançant un pati
central.
La masia ha sigut integrament rehabilitada conservant-se tots els elements arquitectònics exteriors d'especial interès i emprant els materials i la tipologia
constructiva típics de la zona.
Cal destacar la pora forana d'entrada de dovelles de travertí, l'obertura per sobre d'aquesta porta amb ampit motllurat i el graner.

-Existeix una edificació auxiliar en planta baixa destinada a garatge-magatzem.

-Segons el cadastre té una superfície construída de 840 m2 i 293.133 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys del mas original.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Cerquella Id. plànol: 1209
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Inscripció en llinda: 1532

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 485.745,4.667.820 Ref.cadastral: 250-9 PAR.CAD: 2

CONSERVACIÒ: Dolent

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Gran masia de planta rectangular, façanes de pedra vistes i coberta de teula a dues aigües amb carener paral.lel a la façana principal.
S'han conservat els elements arquitectònics i materials propis de la masia tradicional catalana.
Cal destacar la porta d'entrada de carreus de pedra calcària amb l'escut familia esculpit en pedra a la llinda, la majestuosa escala de pedra, les eixides, les
pallisses, ampits de pedra motllurats, impostes motllurades...
A la façana sud hi trobem una porxada amb terrassa coberta on hi destaques les obertures en arcs de mig punt rebaixats i el pilaret am capitell que apuntala
l'arc a la planta superior.
La pallissa que es conserva en bon estat consta de façanes de pedra vista i dues naus una de planta baixa i l'altre de planta baixa i una planta pis.

-Forma part de la mateixa finca cadastral que Mas Pere Vilar i té una superfície de 511.953 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 400 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Gimbernat Id. plànol: 1210
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.639,4.666.975 Ref.cadastral: 000800100DG86F0001 PAR.CAD: 11

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Conjunt arquitectònic composat per quatre grans cossos units entre si. Dos d'aquests cossos, els marcats al croquis com a volum A i volum B, constitueixen
dues vivendes. La resta d'edificis que envolten aquest dos es tracta d'antigues quadres, pallisses...
Totes les façanes són de pedra que en algunes parts han sigut arrebossades amb morter de ciment.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 938 m2 i 950.675 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Dalmau Id. plànol: 1211
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 486.131,4.666.273 Ref.cadastral: 000800300DG86F PAR.CAD: 35

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües amb carener perpendicular a la façana principal. Per les juntes a la façana principal es poden
observar les diferents ampliacions que ha sofert la vivenda al llarg dels anys.
S'han conservat els materials i alguns elements típics de la masia tradicional catalana com són les llindes, brancals i les impostes motllurades de pedra.
Mirant la façana principal i annexat per la banda esquerra trobem un cobert també amb façanes de pedra, embigat de fusta.

-La masia ha sigut completament rehabilitada i es conserva en perfecte estat.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 541 m2 i la parcel.la té una superfície de 2.837 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra, llindes, brancals, ampits
de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Quelic Id. plànol: 1212
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra. Ampliació estructura de
forjats unidireccionals de bigues de formigó.

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.300,4.667.585 Ref.cadastral: 000000700DG86H0001 PAR.CAD: 53

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes de l'ampliació,remolinades sense pintar

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra/Remolinades

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, formada per l´únió de diversos cossos adossats entre sí.
Tots els volums excepte una ampliació posterior (el de més al sud) tenen les façanes de pedra vista i coberta de teula.
La vivenda s'ha construït salvant el desnivell del terreny natural.
L'ampliació adossada de més al sud té estructura moderna i consta de planta baixa i una planta pis.
Segons el cadastre la masia té una superfície construïda de 227m² i forma part d'una finca de 51100m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Bell-lloch Id. plànol: 1213
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.473,4.668.120 Ref.cadastral: 254-19 PAR.CAD: 6

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Bona; camí apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composta per tres cossos, el cos central de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües que consta de planta baixa i dues plantespis. Els
altres dos cossos són de planta rectangular, i coberta de teula a una aigua i estan adossats al cos anterior per les bandes est i nord.
Totes les façanes són de pedra vista. No es conserven elements arquitectònics exteriors de gran valor, però la casa s'ha reconstruït amb respecte volumètric
i de materials.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 401 m2 i 51.515 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Cal Trull Id. plànol: 1214
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra i totxana amb forjats
unidireccionals.

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Reconstrucció any 2004

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.782,4.667.960 Ref.cadastral: 255 PAR.CAD: 8

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Bona. Camí de Can Bell-lloc.

FAÇANES:
De pedra/Totxana

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, de façanes de pedra vista en part amb acabat arrebossat i pintat.
Consta de planta baixa i una planta pis i dos porxos a les façanes sud i nord respectivament.

-Segons el cadastre, té una superfície construïda de 301 m2 i 36.747 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Gibert Id. plànol: 1215
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 486.140,4.666.302 Ref.cadastral: 000800200DG0000001 PAR.CAD: 36

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d’incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular que consta de planta baixa, planta pis i golfes. Les golfes estan sobreelevades respecte la resta de la coberta donant l'aspecte
d'estructura basilical.
La masia ha estat completament rehabilitada conservant totes les façanes de pedra vista.
S'han conservat els materials i alguns elements arquitectònics típics de la masia tradicional catalana com algunes llindes i brancals de pedra de certes
obertures.
Sobre l'entrada principal trobem l'escut familiar esculpit en una pedra.
Annexat a la vivenda per la banda nord hi trobem un antic paller, de façanes de pedra constituint una única nau en planta baixa.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 3.821 m2, no hi ha superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana, el paller.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Vilà Id. plànol: 1216
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Inscripció en llinda: 1781

COBERTA:
Embigat de formigó armat

UTM(x,y): 486.265,4.666.051 Ref.cadastral: 000800600DG86F0001 PAR.CAD: 29

CONSERVACIÒ: Mitjà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. El volum principal (croquitzat com a volum A). consta de planta baixa i
una planta pis amb una eixida i porxo que ocupen la façana principal.

-El volum secundari està composat per els volums croquitzats com a B i C (antic graner) estan destinats a coberts d'ús agrícola i han conservat l'arquitectura
tradicional.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 690 m2 i 554.407 m2 de parcel.la.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Casanova Id. plànol: 1217
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.860,4.665.718 Ref.cadastral: 256 PAR.CAD: 29

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia formada per tres cossos annexats entre sí. El cos principal té planta rectangular, façanes de pedra vista i coberta de teula a dues aigües. S'han
conservat alguns elements arquitectònics d'interès com els carreus de pedra dels brancals d'algunes obertures i cantonades.
Davant de la façana principal s'aixeca una porxada amb arcs i una terrassa descoberta per sobre. A la banda oest hi trobem un cobert amb parets
perimetrals de pedra, embigat de fusta i coberta de teula a una aigua.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 690 m2 i una parecel.la de 554.407 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Sargantana Id. plànol: 1218
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.788,4.666.757 Ref.cadastral: 259 PAR.CAD: 20

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada, de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. Annexat a l'esquerra, mirant la façana principal, i té un cos de planta
baixa i terrassa descoberta. 
Existeix una altre edificació annexa semisoterrada d'una planta i destinada a taller-estudi i quadres.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 400 m2 construïts i 26.617 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Tarrés (o Mas Terrers) Id. plànol: 1219
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/forjats de formigó armat

PARATGE: Ollers POL.CAD: 260

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.749,4.666.818 Ref.cadastral: 260 PAR.CAD: 5

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Pedra/rajol ceràmic arrebossat i pintat

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament rehabilitada, composada per diversos cossos annexats entre sí. Consta de planta baixa i una planta pis exepte la part central del volum
que consta només de planta baixa.
Pràcticament la totalitat de les façanes és de pedra i la coberta és de teula.
Cal destacar les tres obertures de l'eixida de la part posterior amb arcs de pedra o els brancals de carreus d'algunes obertures.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 619 m2 i 114.025 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Camps Id. plànol: 1220
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Ollers POL.CAD: 6

ÈPOCA: Inscripció en llinda: 1780

COBERTA:
De teula / Plana transitable

UTM(x,y): 488.173,4.666.246 Ref.cadastral: 17232A00600150 PAR.CAD: 150

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra / Arrebossat i pintat

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia completament reconstruïda, de planta rectangular i coberta de teula a dues aigües. En la rehabiltació s'han conservat els elements arquitectònics més
interessants com llindes, brancals i carreus de pedra, els materials s'ha emprat en gran part la pedra original.
S'ha mantingut el volum principal de l'edificació original, però s'ha ampliat en dos cossos annexats per cada lateral de la façana principal.

-Segons el cadastre la finca té 118.869 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Ha estat ampliada recentment, no es permetrà noves ampliacions.                  

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

La Rectoria Id. plànol: 1221
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Anterior al s.XVIII

COBERTA:
De teula/plana transitable

UTM(x,y): 486.325,4.667.065 Ref.cadastral: 000200200DG86F PAR.CAD: 43

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Crta. de Banyoles a Galliners. Bon accés.

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
- Edifici adossat a l'església de Sant Martí d'Ollers, compost de planta baixa, planta primera i planta segona. La seva façana és de pedra vista arrebossada,
amb elements arquitectònics a destacar al voltant de les seves obertures. Els carreus dels brancals, les llindes i els ampits de les obertures de la planta
baixa i la primera sobresurten respecte als que trobem a la planta segona que son d'una tonalitat similar a les pedres que formen les façanes. La coberta
està formada per dos cossos de teula a dues aigües, a diferent nivell.

- Segons el cadastre té una superfície construïda d'uns 573m², i està ubicada a la mateixa finca que comparteix amb l'església que és d'uns 5969m². 

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: S'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les façanes de pedra vista els ampits o llindes i brancals
de pedra de la majoria d'obertures.

-Història: Cal destacar l'estada de Mn. Baldiri Reixach durant els anys 1730 a 1781.

-Social: Forma part del paisatge rural del territori i de la seva història. El primer document que ens parla de la "villa de Ollers" data de l'any 1017.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Pardala Id. plànol: 1222
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Vilademuls POL.CAD: 5

ÈPOCA: s.XVI-XVII

COBERTA:
De teula àrab

UTM(x,y): 486.335,4.667.035 Ref.cadastral: 000200400DG86F PAR.CAD: 47

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ:

QUALIFICACIÓ NR (nucli rural) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecien

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Crta. de Banyoles a Galliners. Bon accés.

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia originàriament de planta rectangular allargada amb diversos cossos adossats a la primitiva estructura. Té una planta d'alçada i una mig soterrada que
salva el desnivell orogràfic. Els elements d'interès de la casa són la façana principal i el porxo de ponent. A la façana destaca la porta d'arc de mig punt
adovellada a la qual s'accedeix per unes escales. Al nivell de la porta es troben dues finestres d'estil renaixentista de carreus bisellats i una de petites
dimensions d'estil gòtic amb un arc conopial incís a la llinda.

-Segons el cadastre té una superfície construïda de 920m² i està inscrit en una finca de 290832m².

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: La part més antiga de Can Pardala data del s.XVI; s'han conservat d'aquesta època part dels murs i les obertures de la façana principal.

-Social: Forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés: si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Requena Id. plànol: 12CR1
TIPOLOGIA: CR

ESTRUCTURA:
Formigó armat

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Durant els anys 50

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 486.114,4.666.427 Ref.cadastral: 17 PAR.CAD: 39

CONSERVACIÒ: Bo

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Habitatge

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes arrebossades, sense pintar.

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
Arrebossades

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Fossa sèptica

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Vivenda unifamiliar aïllada de planta és rectangular, consta de planta baixa, planta pis i golfes la coberta de teula a dues aigües.
No té elements arquitectònics típics de la masia tradicional catalana tot i que en la seva construcció s'ha imitat l'estil d'alguns d'aquests elements com el
marc de la porta principal de pedres dovellades o les obertures en arc del primer pis.
Es tracta d'una vivenda construïda pels voltants dels anys 50.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 406.520 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 60 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 50 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda del volum principal per al seu còmput.

ÚS PROPOSAT:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Torras Id. plànol: 12R01
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula. En molt mal estat

UTM(x,y): 486.811,4.666.500 Ref.cadastral: 251 PAR.CAD: 26

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions avui en ruïnes. Es conserven pràcticament la totalitat de les façanes i la coberta de teula a dues aigües ha baixat en algunes
parts.
El seu perímetre queda ben delimitat. Té el carener paral.lel a la façana principal i es conserven alguns elements arquitectònics d'interès com la llinda
monolítica i els brancals de pedra de la porta d'entrada.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 399.260 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra o la seva composició
volumètrica.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Ros Id. plànol: 12R02
TIPOLOGIA: 02

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra/rajol ceràmic

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula a dues aigües

UTM(x,y): 488.046,4.667.259 Ref.cadastral: 253 PAR.CAD: 14

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Façanes de rajol ceràmic sense acabat

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat-alt

ACCESSIBILITAT: Camí de Cal Rei

FAÇANES:
De pedra/Rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: No

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia composada per dos cossos de planta rectangular i coberta de teula a dues aigúes annexats entre si, estan construíts salvant un desnivell natural del
terreny.
El cos de més al sud va ser reconstruït completament, les seves façanes són de rajol ceràmic deixat vist, sense acabat i consta de planta baixa i dues
plantes pis.
L'altre cos consta de planta baixa i planta pis i les seves façanes són de pedra vista.
A l'oest de l'edificació principal trobem tota una sèrie de coberts de pedra vista en planta baixa.
Actualment l'edificació es troba sense ocupants i en mal estat de conservació general.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                                             

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Barrera Id. plànol: 12R03
TIPOLOGIA: 01

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.861,4.667.811 Ref.cadastral: 000200200DG96E0001 PAR.CAD: 48

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de grans dimensions amb façanes de pedra vista. Està composada per la unió d'un cos de planta rectangular de planta baixa i un altre cos, annexat
per la banda est del volum principal, de planta baixa.
Davant la façana principal i al nord hi trobem l'antiga pallissa que conserva totes les seves quatre façanes de pedra vista i la coberta de teula a dues aigües.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
TRPEM-Fitxes



TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Codony Id. plànol: 12R04
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 6

ÈPOCA: Inscripció en llinda: 1733/1787

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.571,4.665.260 Ref.cadastral: 257-25 PAR.CAD: 135

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles.

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia avui en ruïnes composada per un cos principal de planta rectangular, coberta de teula a dues aigües i façanes de pedra calcària.
Annexats al volum principal d'aquest cos principal hi trobem diversos coberts.
Cal destacar la llinda monolítica de pedra calcària de l'entrada principal amb una inscripció que diu. "Miquel Soler el primer 1733 / Marti Soler me ha fet
1787"

-S'ubica dins la mateixa parcel.la cadastral que el Mas Favet i té una superfície de 269.233 m2, no hi consta cap superfície construïda declarada.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals de pedra, llindes, i
brancals de les obertures també de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Favet Id. plànol: 12R05
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra o rajol ceràmic

PARATGE: Ollers POL.CAD: 6

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.761,4.665.260 Ref.cadastral: 17232A006001350000ZY PAR.CAD: 135

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

Rajol ceràmic deixat vist del cobert annex

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix-moderat

ACCESSIBILITAT: Dolenta

FAÇANES:
Pedra/Rajol ceràmic

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Antiga vivenda avui en ruïnes, composada per dos cossos annexats entre sí de coberta de teula a dues aigües la vivenda i una aigua l'annex. Consta de
planta baixa i planta pis, es conserven part de les parets perimetrals i coberta de la casa i del cobert annex de rajol ceràmic es conserva tota la volumetria.

-La finca cadastral té una superfície de 269.233 m2 de sòl.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Mediambiental: la seva reconstrucció no suposarà cap impacte paisatgístic.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                                    

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Soler Id. plànol: 12R06
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Inscripció en llinda 1730

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 487.745,4.666.400 Ref.cadastral: 261-29 PAR.CAD: 23

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí sense asfaltar, apte per tot tipus de vehicles

FAÇANES:
De pedra/algunes parts estucat

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Es desconeix

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia, avui en ruïnes, de planta rectangular i coberta de teulaa dues aigües.
A la llinda de la porta principal hi ha una inscripció que data del 1783. Totes les façanes són de pedra calcària i cal destacar els elements arquitectònics
tradicionals que s'han conservat: llindes, brancals, algun ampit motllurat i el rellotge de sol en força mal estat.
Annexat a l'oest de la façana principal hi ha una porxada i unes edificacions secundàries de construcció més recent on s'hi va utilitzar en part el rajol ceràmic
per a la seva construcció.

-Segons el cadastre la finca s'obre la que s'ubica l'edificació té una superfície de 614.184 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Històrico-estilística: s'han conservat alguns elements i/o materials de la masia tradicional catalana com són les parets perimetrals, ampits, llindes i brancals
de pedra.
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 200 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Sivelles Id. plànol: 12R07
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: 1710

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 487.851,4.665.667 Ref.cadastral: 263 PAR.CAD: 23

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

No s'aprecïen

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi alt

ACCESSIBILITAT: Dolenta, últim tram només accessible a peu

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: Sí

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: Sí

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Ruïna de la que en resten només part de les parets perimetrals. No s'han pogut comprovar les mides de les restes existents degut a l'estat de la vegetació
que envolta l'edificació.

-Segons el cadastre la finca sobre la que s'ubica l'edificació té una superfície de 614.184 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Can Vilagran Id. plànol: 12R08
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Parets de càrrega de pedra

PARATGE: Ollers POL.CAD: 5

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
De teula

UTM(x,y): 486.630,4.667.853 Ref.cadastral: 264 PAR.CAD: 48

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d’incendi baix

ACCESSIBILITAT: Camí de Can Bell-lloc a uns 90m a peu

FAÇANES:
De pedra

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Masia de planta rectangular i dimensions aproximades 7m x 8m. Avui dia es troba en ruïnes i només en resten les parets perimetrals.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 486.630 m2.

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.
-Mediambiental: la seva reconstrucció no suposarà cap impate mediambiental.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d’aquest catàleg i tenint en compte la superfície construïda
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

ÚS PROPOSAT:

-Seran permesos l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats
artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració; activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural;
els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells  no grafiats al croquis com a volum principal o secundari.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions del POUM i la normativa d'aquest
catàleg (articles 2 i 3). Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques.
S'hauran de preservar les llindes, els brancals i les parets perimetrals de pedra.
-Condicions de l'entorn: els projectes de rehabilitació contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interès natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.

Ajuntament de Vilademuls
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TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES, CASES RURALS I RUÏNES EN SÒL NO URBANITZABLE DE Vilademuls

LOCALITZACIÓ I DADES CADASTRALS:

Mas Cerquella Vell Id. plànol: 12R09
TIPOLOGIA: Ruïna

ESTRUCTURA:
Ruïna

PARATGE: Ollers POL.CAD: 4

ÈPOCA: Es desconeix

COBERTA:
Inexistent

UTM(x,y): 485.035,4.667.995 Ref.cadastral: 266-35 PAR.CAD: 14

CONSERVACIÒ: Ruinós

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
CLASSIFICACIÓ No urbanitzable PROTECCIÓ: EIN-1

QUALIFICACIÓ 20a (Rústic o erm comú) CATALEG PATRIMONI:

TITULARITAT: Privada

ÚS ACTUAL: Deshabitat

ELEMENTS
IMPROPIS:  

-

SITUACIÓ DE RISC: Risc d'incendi moderat

ACCESSIBILITAT: Dolenta, camí sense asfaltar apte per vehicles tot terreny

FAÇANES:
De pedra vista

AIGUA POTABLE: No

ELECTRICITAT: Sí

SANEJAMENT: No

DESCRIPCIÓ GENERAL:
-Ruïna de la que avui només en resten part de les parets principals de pedra. L'estat de la vegetació de l'entorn de l'edificació no han permès determinar les
seves mides.

-La parcel.la cadastral té una superfície de 473.198 m2

JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ:
-Antiguitat: es suposa una antiguitat de més de 100 anys.
-Social: forma part del paisatge rural del territori i de la seva història.

DETERMINACIONS NORMATIVES:
TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

-Es mantindrà el volum principal. Les ampliacions seran permeses segons l'art. 3 de la normativa d'aquest catàleg i tinguent en compte la superfície construída
del volum principal per al seu còmput.                           

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L'ARTICLE 47.3 LUC:

-Tots aquells grafiats al croquis.

ÚS PROPOSAT:

-Un cop realitzades les obres de reconstrucció o rehabilitació seran permesos: l'ús d'habitatge familiar o bifamiliar si es compleixen les condicions estipulades
en l'art. 6 de la normativa d'aquest catàleg; activitats artesanals o professionals vinculades a l'habitatge familiar; establiment de turisme rural; restauració;
activitats d'educació en el lleure i desenvolupament rural; els relacionats amb l'activitat agrícola i ramadera; activitats d'interés públic que s'hagin d'emplaçar en
medi rural.

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES DETERMINACIONS:

-Tots aquells no grafiats al croquis.

CONDICIONS D'ORDENACIÓ, ENTORN, EDIFICACIÓ, SERVEIS I ACCÉS:

-Condicions d'ordenació i edificació: s'admetran les obres de reforma interior i les ampliacions si s'ajusten a les disposicions de les NNSS del municipi (art. 180)
i la normativa d'aquest catàleg (art.2). Qualsevol reconstrucció tindrà en compte criteris de qualitat arquitectònica i inserció harmònica en el paisatge. S'haurà
de preservar la textura de pedra de les façanes.
-Condicions de l'entorn: els projectes de reconstrucció contindran un plànol de les actuacions en l'entorn del conjunt d'immobles que en tot cas hauran de
preservar el caràcter natural del medi garantint una relació formal harmònica entre les edificacions i el paisatge, minimitzant l´us de materials que el devaluïn.
-Condicions de serveis: L'establiment o millora de subministrament elèctric i telefònic podrà ser aeri, però s'haurà de soterrar al perímetre immediat de les
edificacions en un radi de 50 m. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de sanejament autònom
amb els corresponents sistemes de depuració, si no hi arriba la xarxa de sanejament pública.
-Condicions d'accés:  si cal millorar l'accés s'haurà d'acompanyar d'arbrat i corretgir els atalussaments.

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN ÚS CONCRET:
ALTRES CONDICIONS ESPECÍFIQUES:

-L’edificació es troba sobre la zona classificada com a zona d’interés natural sense protecció legal específica, dins del Pla Director Urbanístic del Pla de
l’Estany amb codi EIN-1: “TERRAPRIM D’EMPORDÀ”.
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