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1 - MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. OBJECTE DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 

Aquest Projecte d’Actuació Específica té per objecte la implantació d’un establiment de turisme 

rural (ETR), en règim de masoveria, dels previstos als articles 49 i 50 de la Llei 13/2002, de 

Turisme de Catalunya, i als articles del 213-32 al 213-43 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de 

Turisme de Catalunya.  

En cap cas l’activitat que es pretén realitzar en l’àmbit del Projecte d’Actuació Específica es pot 

considerar assimilable a les regulades al títol II “Habitatges d’Ús Turístic” de l’esmentat Decret i, 

en conseqüència, no es d’aplicació, per a la tramitació del Projecte d’Actuació Específica, 

l’acord del Plenari de l’Ajuntament de Vilademuls, de 7 de setembre de 2020, publicat al BOP 

de Girona nº175, de 9 de setembre, de suspensió, a l’empara de l’article 73 i següents del Text 

refós de la Llei d’Urbanisme, de l’atorgament de llicències o comunicacions prèvies favorables 

relacionades amb els usos del sòl corresponent a les activitats d’habitatges d’ús turístic 

(HUTS). 

El Projecte d’Actuació Específica l’adequació d’una de les edificacions del conjunt de la finca, la 

situada al davant de l’edificació principal, en la vessant Nord de l’era central del conjunt, per a 

reconvertir-la en un Establiment de Turisme Rural en règim de Masoveria, segons les 

prescripcions del Decret Legislatiu 1/2010 (en endavant, DL 1/2010), de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 

1.2 – SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

L’edificació objecte del present projecte és una part de la finca coneguda com a Torre de de 

Quarantella, situada a prop del veïnat de Sant Marçal de Quarantella, municipi de Vilademuls 

(17468), comarca del Pla de l’Estany, demarcació de Girona. 

El municipi de Vilademuls, un dels de major extensió de la demarcació, forma part de la 

comarca del Pla de l’Estany, però es troba situat en una posició perifèrica de la mateixa, 

limitant amb la comarca de l’Alt Empordà, amb alguns dels municipis de la qual, com ara 

Bàscara, manté estrets lligams de relació. Tot i formar part del Pla de l’Estany, per la seva 

posició manté també una forta vinculació amb les ciutats de Figueres i Girona, de les que es 

troba separat una distància aproximada d’entre 20 i 25 km. 

El terme municipal està format per diversos agregats, un dels quals es el nucli de Sant Marçal, 

al que es troba adscrita la finca. 

Es aquesta una explotació agrícola i forestal d’una superfície de 201.014m2, part destinades a 

conreu de secà i part a bosc. Corresponent a les referencies 

cadastrals17232A010000190000ZLi 001000300DG86D0001JR), Masia Torre de Quarantella.  



A la Torre de Quarantella s’hi pot accedir per una desviació a través de la carretera GIV-5133 o 

per un camí rural Sense Nom que passa entre els camps del nord de l’àmbit. La casa i els seus 

annexes estan situats a una alçada aproximada de 157 metres sobre el nivell del mar.  

Dins la finca s’hi troba un conjunt d’edificacions composades per un edifici principal, la torre, 

datada en part al segle XIV, dos masoveries, una del es quals es objecte del present 

planejament, i diverses construccions auxiliars, organitzat tot el conjunt al voltant d’una era 

central, en part pavimentada amb roca d’aflorament natural. La superfície total construïda del 

conjunt és de 1.613m2 (segons fitxa cadastral, doncs no es disposa d’un planimètric actualitzat 

del conjunt d’edificacions). 

Per la seva part, la masoveria objecte d’aquesta intervenció té una superfície construïda total 

de 479.82m2 (segons aixecament planimètric que forma part d’aquest document).  

Als efectes del que es disposa al Decret 75/2020 cal remarcar que totes les edificacions tenen 

una antiguitat anterior a l’any 1957, segons es pot constatar tan a la fitxa de declaració de BIC 

com a la cadastral.  

 

(Situació del veïnat de Sant Marçal en relació a la comarca i al municipi de Vilademuls. 

Font:ICGC)



(Situació de la finca en relació al municipi de Vilademuls. Font:Google Maps) 

 

(Emplaçament , en relació al nucli de Sant Marçal. Font: Ortofoto ICGC)

(Conjunt de la Torre de Quarantella. Era central, edificació principal i masoveries. Font: Ortofoto 
de www1.sedecatastro.gob.es) 

Torre de Quarantella 

Veinat de Sant Marçal 
de Quarantella 

Edificació Principal 

Edificació objecte de la intervenció 



 

(Emplaçament de la Torre de Quarantella i masos de l’entorn. Font: Cartografia ICGC) 

 

(Emplaçament de la Torre de Quarantella i masos de l’entorn. Font: Plànol Topogràfic) 

 



1.3– AGENTS DEL PROJECTE 

PROMOTOR 

ALMM RURAL, SL. CIF B55306088 

Adreça Torre Quarantella Núm 43 

 Vilademuls C.P 17468 

    

 

ARQUITECTE 

SLP Montserrat Ventura Darné 

Representant: 

Montserrat Ventura Darné 

 

 

NIF 

 

 

40355892-T 

Adreça Còrsega  Núm. 327 

 Barcelona C.P 08037 

 

 

   

1.4 – ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

L’àmbit d’aquest Projecte d’Actuació Específica està integrat per una part d’única finca, la 

Registral 1269, inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles, en el llibre 32, tomo 1221, 

fulla34. 

És propietat de Montserrat Darné Surina, per Acceptació de l’Herència del seu difunt pare, 

segons Testament de data 26 d’octubre de 2010, atorgada davant del Notari de Banyoles, Sr. 

Jose Maria Martinez Palmer, amb número de protocol 1.130. 

La societat ALMM Rural S.L. en la seva condició de promotor de l’actuació, ostenta el dret 

d’utilització de l’esmentada finca per raó de que la propietària és a la vegada soci i 

administradora de la societat. 

La societat té per objecte l’exercici de les activitats d’Allotjament de Turisme Rural en Règim de 

Masoveria. 

 

 





1.5 – EL TERRITORI 

La finca ocupa la vessant de la conca de la riera o rec Cinyana, que la separa de les propietats 

del mas Can Guapanoia, situat en front de la mateixa, davallant suaument des del camí carener 

que condueix al nucli de Sant Marçal, procedent de Vilademuls,amb una lleu pendent en 

direcció Est, Nord-est, llevat dels plans situats a mitja alçada en els que es troben les 

edificacions. 

L’edificació es troba en el pla d’un desnivell del terreny des del veïnat de Sant Marçal. La 

topografia de la finca en particular és plana en l’àrea contigua, amb una lleugera pendent 

respecte del camí rural que passa a tota vora de la finca. 

En les proximitats del conjunt arquitectònic les diferencies de cotes es situen entre la 158.00 i la 

155.50, amb un desnivell aproximat de 2,5m. 

Com s’ha dit l’objecte del projecte és una edificació existent, que forma part del conjunt del Mas 

de la Torre de Quarantella. L’edificació és aïllada, situada al costat dels camps i enfront de 

l’edificació principal. La intervenció no afectarà a les edificacions veïnes existents.  

Als voltants de l’àrea d’estudi hi trobem conreus de camps de secà. A la resta de la zona hi 

predominen els conreus de cereals i s’hi troben altres explotacions agrícoles també amb 

cereals i d’altres amb activitat ramadera.  

La finca disposa de servei d’energia elèctrica, provinent de la companyia subministradora 

Electra Avellana S.L. de Cornellà del Terri, xarxa d’aigua potable pública de l’Ajuntament de 

Vilademuls, servei telefònic, amb la companyia Movistar i internet amb la Corporació Megatel 

S.L. de Cornellà del Terri. 

El tractament de les aigües residuals es realitza amb l’abocament directe de les aigües al rec 

Cinyana, al que també hi son conduïdes les aigües de pluja. 

 

1.6 – REFERÈNCIES HISTÒRIQUES  

La Torre de Quarantella va ser declarada bé d’interès nacional en data 22 d’abril de 1949, 

mitjançant acord publicat al BOE en data 05 de maig de 1949, número de registre 1852-MH i 

codi: RI-51-0006173. 

 

“MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DECRETO de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. 

Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la existencia de 
ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales, aparte de su 



extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de nuestra Patria en sus épocas 
más gloriosas; y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su torno ha tejido la 
fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, deben ser objeto de la solicitud 
del nuevo Estado, tan celoso en la defensa de los valores espirituales de nuestra raza. 

Desgraciadamente., estos venerables vestigios del pasado están sujetos a un proceso de 
descomposición. Desmantelados y sin uso casi todos ellos, han venido a convertirse en 
canteras cuya utilización constante apresura los derrumbamientos, habiendo desaparecido 
totalmente algunos de los más bellos. Imposible es, salvo en casos excepcionales, no 
solamente su reconstrucción, sinó aun las obras de mero sostenimiento; pero es preciso, 
cuando menos, evitar los abusos que aceleren su ruina. 

En vista de lo cual, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 

“D I S P O N G O " 

Artículo primero.—Todos los castillos do España, cualquiera que sea su estado de ruina, 
quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o 
pueda proyocar su derrumbamiento. 

Artículo segundo.—Los Ayuntamientos en cuyo termino municipal se conserven estos edificios 
son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles. 

Artícdlo tercero.—Para atender a la vigilancia y conservación de los castillos españoles, se 
designará un Arquitecto Conservador con las mismas atribuciones y categoría de los actuales 
Arquitectos de Zona del Patrimonio Artístico Nacional, 

Artículo cuarto—La Dirección General de Bellas Artes, por medio de sus organismos técnicos, 
procederá aredactar un inventario documental y gráfico, lo más detallado posible, de los 
castillos existentes en España. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a veintidós de abril de mil novecientos 
cuarentay nueve, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Ministro de Educación Nacional, 

JOSE IBAÑEZ MARTIN” 

 

• S’adjunta la fitxa, a continuació. «Torre de Sant Marçal». Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

[Consulta: 27 setembre 2017]. 
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Fitxa 
Declaració 
BCIN. 

Nom: TORRE DE SANT MARÇAL 

Altres noms: Can Quarantella 

Localització: Vilademuls - Sant Marçal de Quarantella (Pla de l'Estany) 

  
Protecció: BCIN 
Classificació: Monument històric 
Núm. Registre / Catàleg: 1852-MH 
Disposició: Decret 
Data Disposició: 22/04/1949 
Publicació: BOE 
Data publicació: 05/05/1949 
  

  

 

Èpoques 

Segles: XV-XVI 

Descripció 

Construcció d'origen militar, situada al nord de l'església de Sant Marçal de Quarantella, formada per un 
cos rectangular de notables dimensions, cobert a dues aigües i amb el carener orientat d'oest a est. La 
façana principal està situada al nord. En destaquen la porta dovellada d'accés i les finestres ogivals que 
s'obren al primer pis. A l'angle nord-est hi ha una torre de planta quadrangular que tapa part de la porta 
dovellada d'accés. Té una planta baixa coberta amb volta de canó i l'escala de pujada és a la part sud. 
Presentava una altra planta i a més una golfa habitable sota teulat, coberta amb biguetes de fusta i llates, i 
a dues aigües, i finestres, avui tapades. La resta de cossos s'agrupen al nord de la façana principal i a 
l'oest. A l'interior hi ha una ampla sala en la que es conserva un armari que primitivament era un frontal 
de xemeneia de pedra treballada en gòtic flamíger, on hi ha les armes de la família i unes flors de lis. 

 

Notícies històriques 

Construcció militar del segle XV i XVI. La nissaga Call o Des Call tenia com armes un camp de plata, un 
gall de sable amb la cresta de gules. Aquest llinatge estava fincat a la torre des Call des del segle XIV, de 
1429 a 1432 trobem a Francesc des Call com a militar domiciliat a Galliners. El 1573 trobem a Francesc 
des Call donzell de Quarantella, casat amb Inés de Senesterra, que tenia el senyoriu del Castell de 
Calabuig. Doña Cecília des Call, hereva de la torre de Quarantella, es casa amb Miquel de Raset i 
Escales, donzell de Girona, del qual ja és vídua el 1613. Amb ella es perd el cognom Quarantella i la torre 
passa a la família Raset de Cervià de Ter. 



Història 

Construcció militar del segle XV i XVI. La nissaga Call o Des Call tenia com armes un camp de 

plata i un gall de sable amb la cresta de gules. Aquest llinatge estava afincat a la torre des Call 

des del segle XIV.De 1429 a 1432 trobem a Francesc des Call com a militar domiciliat a 

Galliners. El 1573 trobem a un altre Francesc des Call, donzell de Quarantella, casat amb Inés 

de Senesterra, que tenia el senyoriu del Castell de Calabuig. Doña Cecília des Call, hereva de 

la torre de Quarantella, es casà amb Miquel de Raset i Escales, donzell de Girona, del qual ja 

és vídua el 1613. Amb ella es perd el cognom des Calli la torre passa a la família Raset de 

Cervià de Ter. 
 
La finca es troba documentada a diferents mitjans audiovisuals. Se’n parla a Masies i Cases 

Pairals, programa de la televisió de Banyoles que es va emetre els anys  2000 i següents. Se’n 

pot trobar també informació a diferents pàgines webs. Per exemple, les següents fotografies 

s’han extret de la 

web:http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=28586&consulta=MCUyKzQzMDM0NyU=&codi

=2078 

 

 

 

 

 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=28586&consulta=MCUyKzQzMDM0NyU=&codi=2078
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=28586&consulta=MCUyKzQzMDM0NyU=&codi=2078


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 – DESCRIPCIÓ DE LA FINCA I EL SEU ENTORN 

Edificacióprincipal 

 

La torre es l’edifici central del Mas. Es tracta d’una construcció d'origen militar, formada per un 

cos rectangular de notables dimensions, cobert a dues aigües i amb el carener orientat d'oest a 

est. La façana principal està situada al nord. En destaquen la porta dovellada d'accés i les 

finestres ogivals que s'obren al primer pis. A l'angle nord-est hi ha una torre de planta 

quadrangular que tapa part de la porta dovellada d'accés. L’estructura està composada per 

murs de pedra i forjats de fusta i llata. Té una planta baixa coberta amb volta de canó i l'escala 

de pujada és a la part sud. Presenta una altra planta i a més una golfa habitable sota teulat, 

coberta amb biguetes de fusta i llates i a dues aigües, i finestres, avui tapades. La resta de 

cossos s'agrupen al nord de la façana principal i a l'oest.  

Consta de tres plantes, Planta Baixa, Planta Primera i Planta Segona. La planta inferior estava 

dedicada antigament a les feines d’explotació agrícoles i ramaderes. La planta segona era 

destinada a guardar-ne el gra (graner), ferratges, producte de la matança del porc i fruits de 

temporada per conservar. La planta primera estava dedicada a l’habitatge.  

A l'interior de la planta primera hi ha una ampla sala en la que s’hi conserva un armari que 

primitivament era un frontal de xemeneia de pedra treballada en gòtic flamíger, on hi ha les 

armes de la família i unes flors de lis. A més, la sala disposa de llindes originals de pedra 

esgrafiades. La planta primera disposa d’una eixida a sud, de dimensions notables.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dovella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volta_de_can%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teulada_(construcci%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B2tica


  

  

 

 

Edifici Annex 1 

 

Es tracta d’un annex de l’edifici principal, que antigament era el Trull del Mas. Des de l’any 

1957 està datat també com a habitatge, segons el contracte de lloguer, constintuint un altre 

habitatge independent de la finca. Actualment pertany a un propietari diferent al de la resta de 

la finca. 



Situat a l’extrem sud-oest de l’àmbit, és contigu a l‘edifici principal en la banda est i limita amb 

camps de l’entorn per la banda oest. El conformen una part de l’antiga casa dels masovers, en 

estat deshabitat i bastant degradat, però que manté l’estructura i parts originals de la casa. 

Contigu a aquesta casa, s’hi troben dues dependencies auxiliars que estaven desinades al 

bestiar porcí.  

 

1.8 – DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI OBJECTE D’INTERVENCIÓ 

Es tracta d’un altre annex de l’edifici principal (Annex 2), totalment exent d’aquest. S’hi troben 

algunes evidències arquitectòniques que confirmen que antigament la construcció havia estat 

un habitatge, segurament una altra masoveria del mas principal.  

Està construït amb murs de pedra originals i coberta a dues aigües d’estructura de fusta i teula 

ceràmica. Es conserven dentells i fusteries de fusta de la construcció original. Les parets de 

càrrega són de pedra i morter (maçoneria), es remarcable per les seves característiques de 

resistència i durabilitat. Segons s’observa per les geometries de les pedres, les parets són 

concertades (amb pedres triades amb una cara plana per tal de situar-les en les parts exteriors 

de la paret).  

L’edificació ha sofert diverses modificacions respecte l’estat original. Entre els anys ‘60 i ‘70 del 

segle passat s’hi van canviar els forjats de la primera planta, essent ara de bigueta de formigó i 

encadellat ceràmic. Als anys 90 també es va substituir la coberta de la banda nord per una 

coberta de bigueta de formigó, mantenint-se la coberta original de bigues de fusta a la banda 

sud.   

A la façana principal, s’hi van generar dues obertures subjectades amb llindes de formigó. La 

primera actua com a porxo i recull l’actual entrada a l’edifici, i l’altre es va tancar amb bloc 

ceràmic per a allotjar-hi un vehicle privat, col·locant-hi una porta metàl·lica que descompon  

molt l’estil original tradicional de la façana.   



 

 



 

 



 

 



 

A l’interior, la Planta Baixa de l’edifici de doble planta servia per a l’ús ramader boví i porcí. Hi 

ha una menjadora construïda als anys ‘60 sense valor històric o arquitectònic. El forjat 

d’aquesta planta és de bigueta de formigó amb encadellat ceràmic. La planta baixa té una 

estança que dona a la façana sud, on s’hi observen prestatgeries de fusta i altre cop una 

menjadora per a bestiar.  

  



  

 
 

  

 

El cos que és de només una planta, correspon a una gran sala amb un pilar d’obra ceràmica 

central, i coberta subjectada amb bigues de fusta, que acaben conformant un espai diàfan 

d’uns 4,30m d’alçada a la part central i aproximadament 2,5m als laterals.   



 
 

 
 

  

 

 



  

  

 

La Planta Primera de l’edificació correspon a dues sales diàfanes amb evidencies 

arquitectòniques del seu passat com a Masoveria de la finca. Les finestres tenen marcs de 

pedra treballats i en dues finestres s’hi troben festejadors. La coberta a sud es troba en estat 

original, amb cairats de bigues de fusta, i la coberta a nord es va fer nova als anys 90, de 

bigueta de formigó i encadellat ceràmic. 



 

 

  



 
 

 

  

  
 



La sala que dona a la banda sud conté una gran obertura amb una biga de fusta original i 

també s’hi troben finestres detallades i en una s’hi observa que hi havia hagut uns festejadors i 

es van retirar.  

 



 

 



 
 

 

 
 

 

  



  

 

A la banda nord-oest de l’edificació, s’hi troba un gran cobert, de mes recent re-construcció 

(anys ’50 del segle XX), que servia també per allotjar bestiar, llenya i palla.  

  

  
 

 



1.9 – MARC LEGAL I NORMATIVA D’APLICACIÓ  

El present Projecte d’Actuació Específica segueix les disposicions del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 

de 22 de febrer. En concret són d’aplicació l’Article 47, on es detallen les condicions del règim 

d'ús del sòl no urbanitzable, i l’Article 48,que regula el procediment per a l'aprovació de 

projectes d'actuacions específiques en sòl no urbanitzable. 

Desenvolupa també les determinacions del POUM de Vilademuls, que qualifica l’esmentada 

finca en el Règim Jurídic del Sòl No Urbanitzable, sota la qualificació de Sòl Rústic o Erm Comú 

(Clau 20a), essent-li d’aplicació les prescripcions dels articles del 294 al 331, del t capítol 2 – 

Zones en el Sòl no Urbanitzable.  

 

 

(Qualificació urbanística i caràtula, segons POUM, 2017)  



NORMATIVA URBANÍSTICA 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (en endavant, DL 1/2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(en endavant D 305/2006). 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de VILADEMULS, aprovat per la CTU 

de Girona, en sessió de 2 de març de 2017 i publicat al DOGC de 12 de maig del 

mateix any.  

 

NORMATIVA SOBRE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

• Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni 

cultural. (art.5 i altres). 

 

DECLARACIÓ DE BE D’INTERÈS NACIONAL 

• Fitxa «Torre de Sant Marçal». Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General 

del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. [Consulta: 23 de març de 2020] 

 

NORMATIVA SOBRE ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

• Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya. 

• Decret 75/2020, de 4d’agost, de Turisme de Catalunya  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.1 PRINCIPALS PRESCRIPCIONS NORMATIVES D’APLICACIÓ:  

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme  

 

Article 47  

Règim d'ús del sòl no urbanitzable  

1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de 
disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 
imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits 
establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la 
legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl.  

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51:  

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.  

b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer 
instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i 
recuperar per raons arquitectòniques o històriques.  

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o 
paisatgístic negatiu.  

3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d'haver estat incloses pel 
planejament urbanístic en el catàleg que estableix l'article 50.2, amb vista a destinar-les a 
habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament; a 
un establiment de turisme rural; a activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a 
establiment hoteler ha d'ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un 
límit en el nombre de places. Les construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas 
es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar. En tots els 
casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser 
compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.  

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són d'interès públic:  

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que 
es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús 
de què es tracti.  

5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha 
de justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció 
amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet 
d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les 
actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl 
ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 



6.En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, 
només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i 
les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que 
exigeixen en tots els casos la  tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 

g)  Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les 
construccions a què fan referència les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la tramitació 
prèvia d’un pla especial urbanístic. 

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

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

b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la 
construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració competent 
aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al domini públic, quan 
n'hagin de formar part. 

c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar compliment a 
la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte, respecte a 
l'obtenció de subministraments, assoliment de nivells de sanejament adequats o altres serveis. 

d)  Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o 
l'acord d'aprovació del projecte per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu 
a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i 
serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades. 

8.L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està 
subjecta, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que 
estableixen els dits preceptes. 

8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat. 

 

Article 48  

Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable 

1.  Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 47.4, si 
no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per 
l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions com, si s'escau, el 
pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han d'incloure la documentació següent: 



a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el 
planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si 
l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat. 

d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla 
sectorial agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones 
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics o 
punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament i 
l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que l'ha 
d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En tots els 
casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la degradació i la 
fragmentació d'espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i 
accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat del paisatge, i també les 
condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les quals s'ha de garantir 
adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que estableixen els apartats 3 
i 4 de l'article 87. L'avaluació d'impacte ambiental es tramita d'acord amb la legislació sectorial 
específica, quan és preceptiva.  
 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

(en endavant D 305/2006). 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de VILADEMULS, Normes 
Urbanístiques. 

 
 

 
SECCIÓ PRIMERA. REGULACIÓ DE LA ZONA DE SÓL RÚSTIC COMÚ (Clau 20) 

 

Article. 294   Definició i finalitats 

1. Són aquells sòls de protecció territorial que el Pla considera que ha de mantenir en 
seu caràcter agrícola i forestal, i no incorporar-los als processos urbans. La regulació 
d'aquesta qualificació de sòl no urbanitzable, a més de complir les disposicions 
d'aquest POUM, ha de complir les disposicions de l'art. 2.9 Regulació del sòl de 



protecció territorial de les normes d'ordenació territorial, directrius del paisatge, del 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, i en aquells terrenys inclosos en 
el sol d'interès connector definit en el plànol 0.5  del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines és d'aplicació l'article 2.22 de  les normes d'ordenació territorial 
amb l'objecte de garantir el manteniment de  la funció connectora d'aquest àmbit. 

2. Dins del sòl rústic comú s'estableixen tres categories en funció de l'ús del sòl: 
2.1. Rústic o erm comú (Clau 20a).Compren aquelles àrees de Sòl No Urbanitzable 

que manquen d'elevat valor agrícola forestal o paisatgístic, i no són necessàries 
per canalitzar el creixement del municipi. lnclou els terrenys destinats al conreu 
agrícola, així com aquelles instal·lacions í edificacions associades a aquest ús o als 
usos ramaders í en general, a totes les altres activitats i usos admesos com a 
compatibles. 

 
 

CAPÍTOL 5.  - CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS  EN EL SÓLNOURBANITZABLE 
SECCIÓ PRIMERA.  ASPECTES GENERALS 

 
Article 334  Condicions de les masies. 
 
1. Definició: 

1.1. La masia com a unitat d'explotació familiar per el conreu de les terres esta 
integrada tradicionalment per un cos principal i unes instal·lacions agropecuàries 
annexes. 

1.2. El cos principal de la masia és la part del conjunt que reuneix les següents 
característiques: 
1.2.1. Conté d’entrada principal. 
1.2.2. És la part d'edificació més antiga del conjunt. 
1.2.3. Manté una supremacia funcional i visual sobre el conjunt. 

1.3. 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. 
 

2. Classificació de les masies: 
2.1. Es distingeixen dos tipus basics de masies: 

Tipus 1: 
Són aquelles el cos principal de les quals, normalment de planta 
rectangular, esta 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, esta 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. 
 

3. Condicions generals de l'edificació. 
3.1. Hauran de complir amb caràcter general les condicions generals de les 

edificacions en sòl no urbanitzable, article 331 d'aquesta normativa, sempre i 
quan no estiguin en contradicció amb la normativa específica de les masies, 
regulada en aquest article. 

3.2. Les obertures de les façanes, excepte les de la planta baixa, tindran sempre 



unes proporcions verticals i s'agruparan en eixos també verticals que podran 
estar centrats o no en relació a la façana. En façanes de fins a 5,50 m. 
d'amplada, el nombre màxim d'eixos serà de dos i se'n podrà afegir un per cada 
2,50 m. de més amplada que tingui l'edifici. 

3.3. Queden prohibits els cossos sortints tancats i semitancats, només es permetran 
els balcons amb una volada màxima de 40cm. 
3.3.1. La disposició general deis balcons en les façanes i l'espai que ocupin en 

planta en relació a les obertures seguirà sempre els models tradicionals, la 
dimensió de la llosana no passarà mai de 30 cm. per banda de les 
balconeres. 

3.3.2. La llosana dels balcons es rematarà, en el seu perímetre, amb motllures 
decreixents en la seva part inferior i no sobrepassaran en cap punt els 12 
cm. De gruix. 

3.3.3. La part frontal deis balcons serà paral·lela a la façana i els laterals 
perpendiculars a la mateixa. La barana serà calada i formada per passamà i 
barrots verticals de ferro massís de diàmetre aproximat de 15 mm. i la seva 
alçada no serà superior a1,00 m. 

3.4. Les cobertes seran de teula àrab del color habitual en el lloc, amb una pendent 
compresa entre el 20% i el 27%. Únicament es permet la coberta plana quan 
aquesta no estigui situada a la part més alta de l'edificació, i no representi més 
d'un 10% de la superfície de la planta situada a la mateixa alçada. Els pendents 
de la coberta en funció de l'amplada de l'edificació seran: 
3.4.1. Quan l'amplada de la façana perpendicular al carener és menor o igual a 

5,00 m., és obligatòria una sola pendent. 
3.4.2. Quan l'amplada de la façana perpendicular al carener es major que 5,00 m. 

s'admeten una o dues pendents. 
3.4.3. Queden específicament prohibits els cossos afegits que desfigurin la 

simplicitat volumètrica de la teulada. 
3.5. Els materials permesos en els acabats de façana són la pedra natural, l'estucat 

tradicional, l'arrebossat amb morter de calç; i l'arrebossat de c.p. que haurà 
d'anar pintat, tots ells amb tonalitats de la gamma dels terres, prohibint-se 
el color blanc. Es deixaran vistos els elements de pedra ornamentals 
existents com ara dovelles, llindes, brancals etc.existents a l'edificació. 

3.6. Els materials, textura i cromatisme de totes les ampliacions estaran d'acord 
amb els corresponents del cos principal d'edificació, es recomana utilitzar els 
mateixos. 

3.7. A fi de no malmetre elements significatius existents en el cos principal 
d'edificació (llindes, brancals, etc.) es fixarà coma norma general una separació 
mínima de 0,60 m. a qualsevol element significatiu en les actuacions 
d'ampliació. 

4. Condicions pera l'ampliació de masies segons la seva tipologia. 
4.1. La superfície d'ampliació no superarà el 20% de la superfície edificada del cos 

principal de la masia. 
 

 

Article 356 Edificis i construccions d’interès històric, artístic i arquitectònic 

1. Béns culturals d'interès nacional. 
1.1 Els edificis i construccions declarats com a béns culturals d’interès nacional, 

tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català. En especial els arts. 31 al 38 de 
l'esmentada Llei, els quals fan referència al seu règim de protecció. 



1.2 Totes les obres i canvis d'ús a realitzar a l'entorn de protecció d'aquests edificis 
i construccions, hauran de passar el dictamen previ de la Comissió Territorial 
de Patrimoni del Departament de Cultura. 

Per la Torre de Quarentella, l'entorn de protecció es delimita a un radi de 100 m. A l'entorn 
de l'edifici principal, grafiat en el plànol 1.k. 
 

Béns Culturals d'lnterès Nacional: Són aquells edificis i construccions més rellevants i 
singulars que han estat declarats d'interès nacional. 

Pe1.- Portal romànic muralla. Vilademuls. 
Pe2.- Restes muralla. Vilademuls. 
Pe3.- Restes recinte fortificat. Olives (barri de dalt). 
Pe4.- La Torre. Vilafreser. 
Pe5.- Torre de Ouarentella. Vilademuls. 
 

 

 

NORMATIVA SOBRE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

• LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

• DECRET 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni 

cultural. (art.5 i altres). 

 

DECLARACIÓ DE BE D’INTERÈS NACIONAL 

Com ja s’ha exposat anteriorment a l’apartat 1.6: Referències Històriques, la Torre de Sant 

Marçal de Quarantella va ser declarada bé d’interès nacional en data 22 d’abril de 1949, 

mitjançant acord publicat al BOE en data 05 de maig de 1949, número de registre 1852-MH i 

codi: RI-51-0006173 

 

 

NORMATIVA SOBRE ESTABLIMENTS TURÍSTICS  

• Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya 
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/75 

 

SECCIÓ IV: Establiments de turisme rural 
 
 
Article 213-32   Definició i classificació 

Són establiments de turisme rural els que defineix l'article 49 de la Llei de turisme. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2020/08/04/75


Aquests establiments estan situats en el medi rural, dins de nuclis de població de menys de 
2.000 habitants o bé aïllats (fora de nucli), integrats en edificacions preexistents anteriors a 
1957; respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen l'exigència de tranquil·litat i 
integració en el paisatge en els termes i les condicions que prevegi a aquest efecte l'ordenació 
urbanística. 

No poden ser considerats establiments de turisme rural, en cap cas, els ubicats en pisos 
considerats com a habitatges independents en un edifici de diverses plantes en règim de 
propietat horitzontal. 

Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 

a) Cases de pagès. 

b) Allotjaments rurals. 

 

Article 213-35   Allotjaments rurals 

Els allotjaments rurals són aquells establiments en els quals la persona titular no està obligada 
a obtenir rendes d'activitats agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir, efectivament, a 
la mateixa comarca, als seus municipis limítrofs, o bé a l'habitatge, depenent de la modalitat. 

Si la titular és una persona jurídica, un dels socis o una de les sòcies ha de complir els requisits 
que preveu l'article següent i prestar personalment el servei d'atenció a les persones usuàries. 

 

Article 213-36   Modalitats d'allotjaments rurals 

-1 Els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats següents: 

a) Masia. És aquell habitatge unifamiliar fora de nucli de població que comparteix la persona 
titular amb les persones usuàries turístiques i on es presta el servei d'allotjament en règim 
d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 

b) Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població, que es lloga en règim 
de casa sencera. 

c) Casa de poble compartida. És aquell habitatge unifamiliar, dins de nucli de població, que 
comparteix la persona titular amb les persones usuàries turístiques i on es presta el servei 
d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 

d) Casa de poble independent. És aquell habitatge unifamiliar, en nucli de població, on es 
presta el servei d'allotjament en règim de casa sencera. 

-2 En el cas de la masia o de la casa de poble compartida, la persona titular ha d'estar 
empadronada i residir efectivament a l'establiment. 

En el cas de la masoveria o de la casa de poble independent, la persona titular ha d'estar 
empadronada i residir, efectivament, o a la mateixa comarca o bé als seus municipis limítrofs. 

 

Article 213-37   Identificació 

A l'efecte d'informació per a les persones usuàries, els establiments de turisme rural han d'estar 
convenientment senyalitzats amb el distintiu TR, les característiques del qual estan publicades 
al web del Departament competent en matèria de turisme. 



El distintiu d'identificació esmentat s'ha de situar al costat de la porta d'accés a l'establiment. 

Els establiments del grup de cases de pagès han de portar l'afegitó “d'agroturisme” al darrera 
de la modalitat. 

 

Article 213-39   Requisits turístics mínims 

Els requisits turístics mínims consten a l'annex 5 d'aquest Decret. 

 

Article 213-40   Capacitat dels establiments de turisme rural 

-1 Les masies i les cases de poble compartides han de tenir una capacitat mínima d'una 
habitació dormitori i dues places, i una capacitat màxima de 20 places distribuïdes en 
habitacions dormitori d'una, dues, tres o quatre places. 

-2 Les cases de poble independents i les masoveries han de tenir una capacitat mínima de 
quatre places i una capacitat màxima de 20 places, i disposar, com a mínim, de dues 
habitacions dormitori de dues o més places cadascuna. La resta de places es poden distribuir 
en habitacions dormitori que en cap cas poden ser de més de tres places. 

Sens perjudici del que estableix aquest apartat, les cases de poble independents i les 
masoveries poden tenir una capacitat mínima d'una habitació dormitori i dues places sempre 
que la casa de poble independent o la masoveria es trobi dins d'un conjunt d'establiments de 
turisme rural de la mateixa persona titular situats a la mateixa finca, amb un mínim de dos 
allotjaments i quatre places en total. 

  

Annex 5   Requisits turístics mínims dels establiments de turisme rural 

- 2 Masoveries i cases de poble independents 

Generals 

  

  

  

Calefacció a totes les habitacions i estances comunes. 

Mobiliari suficient i en bon estat de conservació. 

Cambra de bany a cada habitació. 

Alçada mínima en metres de la superfície transitable de totes les estances, llevat 
del bany, de 2,50 m. 

Excepcionalment es poden inscriure, encara que no compleixin amb l'alçada 
establerta, quan les característiques d'interès històric o arquitectòniques 
d'edificació així ho aconsellin. 

Rentadora. 

Estris de neteja a disposició de les persones usuàries. 

 

Banys 1 per cada 4 places o fracció 

 
Amb banyera o dutxa, rentamans i inodor. 

 Un endoll al costat de cada rentamans. 



Un petit armari o prestatge per poder desar els estris de neteja personal. 

Terres totalment pavimentats. 

Parets enrajolades fins a una alçada mínima de 2,10 metres, o bé revestides de 
materials que en garanteixin la impermeabilitat. 

Tots els elements sanitaris han de disposar d’aigua freda i calenta. 

La superfície útil mínima dels banys ha de ser de 2,50 m2. 

 

Habitacions 
dormitori 

Superfície 

Individual 

8 m2 

Doble 

12 m2 

Triple 

14 m2 

Quàdruple 

16 m2 

Ventilació directa a l’exterior 

Mobiliari 
indispensable 

Llits individuals d’amplada mínima de 0,90 m, o dobles 
d’1,35 m. 

Tauleta de nit. 

Cadira. 

Armari. 

Punt de llum amb interruptor al costat del llit. 

 

Sala d’estar menjador Superfície mínima de 18 m2 fins a 6 places. 

Per cada plaça s’ha d’incrementar 1 m2 més. 

Seients confortables d’acord amb la capacitat de l’allotjament. 

 

Cuina Disposar d’aigua freda i calenta. 

Dos focs (com a mínim). 

Microones o forn. 

Aigüera. 

Elements auxiliars. 

Paraments. 

Utensilis necessaris per a la preparació d’aliments. 

Llenceria. 

Frigorífic d’una capacitat mínima de 145 litres. 

Campana amb extracció mecànica de fums. 

Ventilació suficient. 



2 - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  

 

2.1 – ÀMBIT  

L’àmbit d’aquest Projecte d’Actuació Específica el conforma la part grafiada al plànol DGU05 

“Àmbit d’Intervenció i Proposta d’Ordenació Urbanística” que forma part de la finca anomenada 

“Torre de Quarantella”, situada al veïnat de Sant Marçal de Quarantella, municipi de 

Vilademuls. L’ordenació coincideix amb l’edificació existent i els voltants immediats dins de la 

finca matriu. 

 

2.2 – OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DE L’ORDENACIÓ 

L’Objectiu principal de l’Ordenació és reformar una de les construccions del Mas, 
l’antiga masoveria que constitueix l’edifici Annex 2, que actualment es troba en mal estat 
per desús, adequant-lo per a un sol Establiment Rural en règim de Masoveria, com un 
volum complementari a l’habitatge actual de la Torre de Quarantella. 
 
L’Establiment contemplarà 15 places d’ocupació, adequant-se a les capacitats determinades 

per a establiments de turisme rural, d’acord amb l’Article 213-40 del Decret 75/2020, de 4 

d’agost, de Turisme de Catalunya.  

Els objectius de la intervenció es resumeixen en els següents punts:  

- Refer les cobertes i estructures existents en estat ruïnós, mantenint el caràcter 

tradicional de la finca i fent ús dels materials de teula tradicional.  

- Adequar un espai d’aparcament a l’exterior a la vora del camí d’arribada a l’edificació.  

- Re-adequar l’espai exterior de l’edificació, arreglant-lo en condició de jardí exterior, 

generant un espai idoni per a gaudir del paisatge i les vistes de l’entorn.  

- L’espai exterior comprendrà una piscina integrada sense afectar visualment l’àmbit.  

Es defineixen els següents criteris generals: 

- Mantenir la volumetria general de les edificacions existents. 

- Mantenir els materials de façana existents, reconstruint les parets de pedra incorporant 

en els casos on es necessiti l’adició d’un tancament, mitjançant solucions integrades a 

l’edificació, seguint els criteris contemplats a les NN.UU. del  POUM de Vilademuls.  

- Potenciar els elements arquitectònics existents de l’edificació, com els festejadors de la 

planta primera o les llindes de pedra a les obertures. 

- Assimilar l’aspecte exterior de la piscina i el seu entorn a una “bassa” tradicional, amb 

colors i acabats integrats en el paisatge.  



- Integració dels elements de tancament exterior al paisatge. 

2.3 – JUSTIFICACIÓ ESPECÍFICA DE LA FINALITAT DEL PROJECTE I DE LA 
COMPATIBILITAT DE L’ACTUACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I SECTORIAL. 

Es tracta d’una construcció plena d’història, que en certes parts data d’inicis del s. XV. S’hi 

troben algunes evidències arquitectòniques que confirmen que antigament la construcció havia 

sigut un habitatge, masoveria de l’edificació principal, però que al cap dels anys es va acabar 

utilitzant com un cobert d’ús agrícola. 

Per tal d’assegurar el manteniment del patrimoni arquitectònic que representa i que aquest no 

s’acabi malmetent del tot, és adequada una rehabilitació de l’espai, que en mantingui el 

caràcter original i que en permeti recuperar l’ús.  

L’edificació existent s’obrirà cap a nord-oest per orientar-se a les visuals del camp i donar 

privacitat al volum principal de la finca. 

Es tracta d’una zona rural en sòl no urbanitzable dins la categoria de sòl rústic o erm comú 

(clau 20a) en el que tal i com especifiquen les NN.UU del POUM de Vilademuls segons l’Article 

329, regulació general dels usos, l’ús de turisme rural hi és permès.  

 

La torre de Quarantella està declarada bé d’interès nacional, tal i com consta a l’article 356 del 

POUM de Vilademuls i a la Declaració de Bé d’Interès Nacional: Fitxa «Torre de Sant 

Marçal». Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya. [Consulta: 23 de març de 2020] 

Segons aquestes disposicions els edificis i construccions declarats com a béns d’interès 

nacional, tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 de 30 de setembre 

del Patrimoni Cultural Català. Per a la Torre de Quarantella, l’entorn de protecció es limita a un 

radi de 100m a l’entorn de l’edifici principal, àrea on se situa la finca de la que és objecte d' 

aquest projecte d’actuació específic. 

Aquest projecte, doncs, justifica la necessitat de la finalitat del projecte, la seva compatibilitat 

amb el planejament urbanístic, i el resultat final, que s’adequa a la integració en el territori des 

del punt de vista constructiu, paisatgístic mediambiental, social i econòmic.  

 

2.4 – JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ 

El conjunt de les edificacions forma part d’un petit veïnat allunyat del centre de Sant Marçal de 

Quarantella, un nucli amb tres propietats diferenciades. Aquest veïnat està envoltat de camps i 

boscos en una gran àrea geogràfica.  



L’edificació objecte del present projecte està ben orientada a les vistes del camp, però en canvi, 

el sol de sud és a la banda contrària a les vistes, donant a l’edificació principal de la finca, d’ús 

privat.  

Es contempla l’adequació del cobert agrícola de la banda nord, en relació als camps,  per a ser 

destinat a espai de pati exterior, com a extensió del jardí.  

És a la banda del jardí, en la part relacionada amb les vistes al camp, on es preveu situar la 

piscina, que serà col·locada el més integrada possible i dissenyada amb formes, materials i 

colors propis de les construccions i basses tradicionals.  

L’edificació consta d’un volum de planta baixa, en estat avançat de degradació, del qual es 

preveu refer la coberta existent. Per a la millora qualitativa de l’espai interior, és preveu 

l’obertura d’una finestra zenital situada al pendent sud de la coberta, per tal de dur llum a les 

zones d’estar, de cuina i menjador de l’interior, que han estat situades a la banda nord per 

poder tenir relació amb el jardí exterior i les vistes.  

Per tal de garantir les idònies condicions sanitàries, s’haurà de construir una fossa sèptica que 

doni servei a aquesta edificació. Aquesta, tindrà les corresponents dimensions si tipologia 

indicades a les NN.UU. del POUM de Vilademuls. La fossa estarà situada dins els límits de la 

finca principal, en un espai que respecti l’entorn i no suposi cap devaluació paisatgística.  

És valorarà la instal·lació d’un dipòsit d’aigües pluvials que permeti el re aprofitament de l’aigua 

per al reg, les aigües grises o l’aigua de la piscina. 

Aquest Projecte d’Actuació Específica inclou una proposta concreta de l’aprofitament interior de 

l’edificació. De la intervenció en resultarà:  

- Un allotjament de turisme rural en règim de Masoveria, amb un total de 15 places 
disponibles.  
 
A continuació es descriuen les places i característiques de l’Establiment: 

 

- Un total de 6 habitacions, tres habitacions dobles i tres habitacions triples, amb un total 

de 15 places, cada habitació amb un bany propi. Un espai cuina-menjador i un espai 

d’estar. A causa de l’altura de l’edificació, es preveu una zona d’emmagatzematge tipus 

sotacobert sobre dues de les habitacions. També s’hi contempla un espai de safareig i 

armaris, una sala tècnica per a instal·lacions i un altre bany que no està connectat a 

cap habitació.  

Les superfícies interiors de les peces són de dimensions superiors als mínims que exigeix 

el decret que regula els establiments de turisme rural i també el de condicions mínimes 

d’habitabilitat, segons es pot comprovar al quadre annex. Els espais interiors resulten, per 

tant, molt amples i confortables.  



La reforma, al tractar-se de l’adequació d’una edificació existent tradicional, pràcticament 

no té impacte paisatgístic, doncs no hi ha cap increment del volum general existent. Al 

respecte s’adjunta estudi mediambiental i paisatgístic específic.  

La degradació de l’estructura d’un dels volums de l’edificació farà necessària la construcció 

d’una nova fonamentació, que sostingui en part l’estructura de la nova coberta. Aquesta 

intervenció però, queda dins del perímetre de l’àrea construïda, i per tant no té afectacions 

visuals i serà imperceptible des de l’exterior.  

La reforma que proposa el projecte afecta en una petita àrea el camp de conreu del davant 

de la finca, on s’hi preveu la col·locació de les places d’aparcament i la piscina, en relació 

al camí d’entrada.  

No hi ha noves construccions ni moviments de terres previstos, ni tant sols per als camins 

d’accés, que ja són existents i l’actuació prevista no afecta tampoc als aqüífers existents.  

Resum de Superfícies Resultants de l’Actuació:  

 



 

 

2.5 – INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

Accessibilitat viaria: Procedent de Vilademuls centre o Terradelles centre, es continua per la 

carretera GI-513 en direcció a Banyoles. Des d’aquesta mateixa carretera s’accedeix a la GIV-

5133 fins a l’Església de Sant Marçal de la Quarantella. Es continua recte per un camí SN i 

d’aquesta carretera, a la dreta, trobarem una desviació a mà dreta per arribar al veïnat de la 

Torre de Quarantella. 

Subministraments: Per a atendre les necessitats del nou ús, serà necessari la construcció de 

les següents instal·lacions noves: 

- Construcció d’una xarxa de sanejament que desemboqui a una nova fossa sèptica. 

Seguint especificacions de les NN.UU. del POUM de Vilademuls, de tipus digestiu, amb 



tres cambres, amb la relació 2/1/1. El volum mínim de la fossa serà de 4m3. Aquesta 

haurà de ser dimensionada per al nombre d’usuaris previst i construïda d’acord amb les 

especificacions de la NTE-ISD. La sortida de la fossa es farà amb un pou absorbent o 

bé conduint les aigües a una corrent contínua d’aigua. 

 

2.6 – QUALIFICACIONS, SUPERFÍCIES I ALTRES PARÀMETRES RESULTANTS DEL 
PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA:  

 

Superfícies Resultants de l’Àmbit d’Urbanització: 

 

Superfícies Resultants de l’Àmbit Edificat: 

 

 

 

 



3 –MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

3.1 – TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY   

Es preveuen moviments de terres per a la construcció de la piscina, re-ubicant aquestes per a 

anivellar la zona de jardí.  Aquest s’anivellarà a la cota 157.80. 

 

3.2 – SISTEMA ESTRUCTURAL 

L’edifici existent té estructura murària de pedra. La intervenció no preveu modificació de les 

parets de càrrega que sustenten l’edifici. Només es contempla una intervenció estructural, en el 

volum de planta baixa de l’edificació, on s’ha de substituir la coberta i s’hi ha de fer una nova 

estructura d’aquesta que recolzi sobre els murs de pedra i un nou pilar que substitueixi l’actual 

pilar de maó ceràmic. 

 

3.3 - SISTEMES D’ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS 

Façana: 

Per una banda, els murs de pedra existents degudament rehabilitats per a conservar la pedra 

pròpia de la Masia.  

Les parets d’obra nova que es construeixen per a tancar la façana en les parts on falten les 

parets de pedra, es faran amb mus de totxo arrebossat per l’exterior. Per l’interior, aïllament 

tèrmic i envà de cartró-guix.  

Fusteria exterior: 

Fusteries d’acer lacat o de fusta, amb trencament de pont tèrmic, segons paràmetres de 

compliment de normatives exigibles a fusteries. A la façana Sud, protecció mitjançant porticons 

de les fusteries.  

Coberta: 

En la part de l’edificació duna sola planta, nova coberta a dues aigües amb estructura de fusta 

o d’acer, sobre làmina impermeable de butil, aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè 

extruït, acabada reutilitzant les teules de la coberta original. 

En la part corresponent a l’edificació de PB+1, es rehabilita la coberta existent en la pendent 

nord, degut a que l’estructura és feta dels anys 60, de bigueta de formigó i encadellat ceràmic. 



S’hi col·locarà làmina impermeable de butil i aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè 

extruït.  

En la pendent sud, l’estructura existent és de fusta. S’intentarà rehabilitar mantenint-la i 

tractant-la degudament sempre que sigui possible i no estigui en un estat de degradació 

avançat, en aquest cas, es substituiria per una estructura de fusta semblant a la de la edificació 

original. També acabada amb làmina impermeable de butil i aïllament tèrmic a base de plaques 

de poliestirè extruït.  

Terres en contacte amb el terreny: 

Solera amb aïllament tèrmic a base de plaques de poliestirè extruït (gruix a determinar amb el 

projecte executiu) 

Paviments exteriors: 

El paviment exterior serà de llosa de formigó o ceràmics. 

 

3.4 - SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

Compartimentació interior vertical: 

Els paraments fixes interiors estaran formats per obra seca amb plaques de cartró - guix sobre 

estructura metàl·lica. Sempre es col·locarà aïllament a l’interior dels tancaments a base de 

plaques semirígides de llana de roca. 

Els elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre pre-marc. 

 

Compartimentació interior horitzontal: 

Sostres:  

Sostre entre les habitacions i la zona de sotacobert a base de plaques de fusta KLH o CLT. 

Cel-rasos: 

Plaques de cartró-guix hidròfug suspès al sostre interior.  

Paviments interiors: 

Als banys el paviment serà ceràmic i a la resta de l’edificació, formigó polit i parquet. 

Fusteria interior: 

Tots els elements de fusteria interior seran de fusta a determinar en projecte executiu.  



 

3.5 - SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Recollida, evacuació i tractament de residus: 

L’edificació disposa d’espai suficient per a l’emmagatzematge selectiu de residus. 

Es preveu la construcció d’una xarxa de sanejament que desemboqui a una nova fossa sèptica. 

Seguint especificacions de les NN.UU. del POUM de Vilademuls, de tipus digestiu, amb tres 

cambres, amb la relació 2/1/1. El volum mínim de la fossa serà de 4m3. Aquesta haurà de ser 

dimensionada per al nombre d’usuaris previst i construïda d’acord amb les especificacions de la 

NTE-ISD. La sortida de la fossa es farà amb un pou absorbent o bé conduint les aigües a una 

corrent contínua d’aigua. 

Instal·lació d’aigües: 

L’habitatge disposarà de subministrament d’aigua potable.  La xarxa d’aigua estarà formada per 

l’escomesa, els comptadors, els muntants de distribució i la instal·lació interior. 

Previsió de cabal de l’edifici: 

La previsió de cabal de l’edifici s’establirà segons sigui la càrrega del conjunt d’aquest (prèvia 

determinació del tipus d’equips instal·lats) i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat. 

Evacuació d’aigües: 

Es preveu recollida selectiva d’aigües negres i pluvials que es definirà segons plànols 

d’instal·lacions del projecte executiu. 

Instal·lacions tèrmiques: 

Es parteix des de bon començament estudiant al màxim l’aplicació de l’ús d’energies 

renovables i que aportin els més alts criteris de sostenibilitat i rendiment energètics. 

Al projecte executiu es definiran les instal·lacions de calefacció, aire condicionat i aigua calenta 

sanitària. A mes a mes, es preveu instal·lar un equip de captació solar disposat a coberta que 

servirà de suport per a la demanda de ACS de l’habitatge. El projecte solar es definirà al 

projecte executiu. 

Sistemes de ventilació: 

Ventilació natural en totes les habitacions i espais comuns. En els banys on no hi hagi 

ventilació natural, s’hi preveu sistema de ventilació mecànic.  

Subministrament de gas: 



L’edifici s’ha projectat considerant el gas com a font d’energia per a l’escalfament de l’aigua 

calenta sanitària i l’aigua de calefacció.  

Instal·lacions elèctriques: 

Tota la instal·lació elèctrica complirà el que disposa l’actual Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT, segons el Reial 

decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002 (BOE 224 del 18 de setembre de 2002).   

Telecomunicacions: 

Instal·lació completa de telecomunicacions. 

Instal·lacions de protecció contra incendis: 

Instal·lació completa de protecció contra incendis 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

PRESSUPOST PER CAPITOLS: 

1.- Moviments de Terres      6.230.-   

2.- Fonaments i estructura    7.154.- 

3.- Coberta      9.530.- 

4.- Ram de Paleta   27.450.- 

5.- Revestiments i paviments  14.100.-  

6.- Instal·lacions   21.306.- 

7.- Fusteria exterior, serralleria  11.500.- 

8.- Fusteria interior     8.220.- 

9.- Pintures       4.460.- 

10.- Varis                 2.610.- 

 

 

 

El pressupost d’execució material del present Projecte d’Actuació Específica per a la 

transformació d’una antiga masoveria en un Establiment de Turisme Rural, puja la quantitat de : 

112.560 €.-  

 

 

Vilademuls, a 13 d’Octubre de 2020  

 

 

 

EL PROMOTOR 
ALMM RURAL, SL. 
CIF B55306088 

L’ARQUITECTE 
Montserrat Ventura Darné 

40355892T 
 



5 – ESTUDI D’IMPACTE E INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC 

 

 

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ 
ESPECÍFICA PER A LA TRANSFORMACIÓ D’UNA ANTIGA MASOVERIA EN 

ALLOTJAMENT RURAL TURÍSTIC. 

 

LA TORRE DE QUARANTELLA, VEINAT DE SANT MARÇAL. 

VILADEMULS (17468), COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDEX 

 

1. Dades Bàsiques i Objecte de l’Estudi  
2. Planejament Vigent  i Instruments de paisatge 
3. Caracterització del paisatge a escala territorial 
4. Descripció del paisatge del lloc i del Projecte 
5. Exposició de les estratègies, criteris i mesures d’integració paisatgística 

adoptats 
6. Conclusions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. DADES BÀSIQUES I OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

1.1 Objecte de l’Estudi Paisatgístic 

El present Estudi d’Impacte e Integració Paisatgístic (EIIP) fa referència a una masoveria que 

forma part del conjunt arquitectònic de la Masia Torre de Quarantella, situada al municipi de 

Vilademuls, Comarca del Pla de l’Estany, demarcació de Girona. 

 

1.2 Agents del Projecte 

 

PROMOTOR 

ALMM RURAL, SL. CIF B55306088 

Adreça Torre Quarantella Núm 43 

 Vilademuls C.P 17468 

    

 

ARQUITECTE 

SLP Montserrat Ventura Darné 

Representant: 

Montserrat Ventura Darné 

 

 

NIF 

 

 

40355892-T 

Adreça Còrsega  Núm. 327 

 Barcelona C.P 08037 

 

 

 

 

 

 



2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

El present EIIP segueix les disposicions del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. En 

concret són d’aplicació l’Article 47, on es detallen les condicions del règim d'ús del sòl no 

urbanitzable, i l’Article 48,que regula el procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions 

específiques en sòl no urbanitzable. 

Desenvolupa també les determinacions del POUM de Vilademuls, que qualifica l’esmentada 

finca en el Règim Jurídic del Sòl No Urbanitzable, sota la qualificació de Sòl Rústic o Erm Comú 

(Clau 20a), essent-li d’aplicació les prescripcions dels articles del 294 al 331, del t capítol 2 – 

Zones en el Sòl no Urbanitzable 

 

 

(Qualificació urbanística i caràtula, segons POUM, 2017)  

 



3. CARACTERITZACIÓ DEL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 
 
3.1 Descripció: 

La finca ocupa la vessant de la conca de la riera o rec Cinyana, que la separa de les propietats 

del mas Can Guapanoia, situat en front de la mateixa, devallant suaument des del camí carener 

que condueix al nucli de Sant Marçal, procedent de Vilademuls. Amb una lleu pendent en 

direcció Est, Nord-est, llevat dels plans situats a mitja alçada en els que es troben les 

edificacions. 

L’edificació es troba en el pla d’un desnivell del terreny des del veïnat de Sant Marçal. La 

topografia de la finca en particular és plana en l’àrea contigua, amb una lleugera pendent 

respecte del camí rural que passa a tota vora de la finca. 

En les proximitats del conjunt arquitectònic les diferencies de cotes es situen entre la 158.00 i la 

155.50, amb un desnivell aproximat de 2,5m 

L’objecte d’aquest estudi és una edificació existent, que forma part del conjunt del Mas de la 

Torre de Quarantella. El volum és aïllat i situada al costat dels camps i enfront de l’edificació 

principal. La intervenció no afectarà a les edificacions veïnes existents.  

Als voltants de l’àrea d’estudi hi trobem conreus de camps de secà. A la resta de la zona hi 

predominen els conreus de cereals i s’hi troben altres explotacions agrícoles també amb 

cereals i d’altres amb activitat ramadera.  

A la Torre de Quarantella s’hi pot accedir per una desviació a través de la carretera GIV-5133 o 

per un camí rural Sense Nom que passa entre els camps del nord de l’àmbit. La casa i els seus 

annexes estan situats a una alçada aproximada de 157 metres sobre el nivell del mar.  

 



 

(Situació del veïnat de Sant Marçal en relació a la comarca i al municipi de Vilademuls. 

Font:ICGC) 

 

(Situació de la finca en relació al municipi de Vilademuls. Font:Google Maps) 

 

 

 

 



4. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE DEL PROJECTE 
 
4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament 

La finca corresponent al present EIIP, és una explotació agrícola i forestal d’una superfície de 

201.014m2, part destinades a conreu de secà i part a bosc. Corresponent a les referencies 

cadastrals 17232A010000190000ZL i 001000300DG86D0001JR), Masia Torre de Quarantella.  

 

 

 

 
(Emplaçament , en relació al nucli de Sant Marçal. Font: Ortofoto ICGC) 

 

 

(Conjunt de la Torre de Quarantella. Era central, edificació principal i masoveries. Font: Ortofoto 
de www1.sedecatastro.gob.es) 



4.2 Components: 

Dins la finca s’hi troba un conjunt d’edificacions composades per un edifici principal, la torre, 

datada en part al segle XIV, dues masoveries, una del es quals es objecte del present estudi, i 

diverses construccions auxiliars, organitzat tot el conjunt al voltant d’una era central, en part 

pavimentada amb roca d’aflorament natural. La superfície total construïda del conjunt és de 

1.613m2 (segons fitxa cadastral, doncs no es disposa d’un planimètric actualitzat del conjunt 

d’edificacions). 

Per la seva part, la masoveria objecte d’aquesta intervenció té una superfície construïda total 

de 479.82m2 (segons aixecament planimètric que forma part d’aquest document).  

 

4.3 Valors: 

La Torre de Quarantella va ser declarada bé d’interès nacional en data 22 d’abril de 1949, 

mitjançant acord publicat al BOE en data 05 de maig de 1949, número de registre 1852-MH i 

codi: RI-51-0006173. 

Segons aquestes disposicions els edificis i construccions declarats com a béns d’interès 

nacional, tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 de 30 de setembre 

del Patrimoni Cultural Català. Per a la Torre de Quarantella, l’entorn de protecció es limita a un 

radi de 100m a l’entorn de l’edifici principal, àrea on se situa la finca de la que és objecte 

aquest pla específic. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4 Estructura del lloc: 

El conjunt el formen tres edificacions, la Torre, l’edifici central del Mas, i els edificis Annex 1 i 

Annex 2, antigues Masoveries de l’edifici central.  

La Torre és d’una construcció d'origen militar. Consta de tres plantes, Planta Baixa, Planta 

Primera i Planta Segona. La planta inferior estava dedicada antigament a les feines 

d’explotació agrícoles i ramaderes. La planta segona era destinada a guardar-ne el gra 

(graner), ferratges, producte de la matança del porc i fruits de temporada per conservar. La 

planta primera estava dedicada a l’habitatge. 



L’Edifici Annex 1 es tracta d’un annex de l’edifici principal, que antigament era el Trull  del Mas. 

Des d’abans de l’any 1957 està datat també com a habitatge, segons el contracte de lloguer, 

constintuint un altre habitatge independent de la finca. Actualment pertany a un propietari 

diferent al de la resta de la finca.El conformen una part de l’antiga casa dels masovers, en estat 

deshabitat i bastant degradat, però que manté l’estructura i parts originals de la casa. Contigu a 

aquesta casa, s’hi troben dues dependencies auxiliars que estaven desinades al bestiar porcí. 

L’Edifici Annex 2 es tracta d’un altre annex de l’edifici principal, totalment exent d’aquest. S’hi 

troben algunes evidències arquitectòniques que confirmen que antigament la construcció havia 

estat un habitatge, segurament una altra masoveria del mas principal.   

L’edificació ha sofert diverses modificacions respecte l’estat original. Entre els anys ‘50 i ‘70 del 

segle passat.  La Planta Baixa servia a partir dels anys ‘50 per a l’ús ramader boví i porcí. La 

Planta Primera de l’edificació correspon a dues sales diàfanes amb evidencies arquitectòniques 

del seu passat com a Masoveria de la finca.  A la banda nord-oest de l’edificació, s’hi troba un 

gran cobert, de mes recent re-construcció (anys ’60 del segle XX), que servia també per allotjar 

bestiar, llenya i palla.  

 

 

4.5Programa i requisits del projecte 

 
Finalitat del projecte  

Reformar una de les construccions del mas, l’antiga masoveria que constitueix l’edifici Annex 2, 

que actualment es troba en mal estat per desús, adequant-lo per a un sol establiment rural en 

règim de Masoveria com un volum complementari a l’habitatge actual de la Torre de 

Quarantella.  L’Establiment contemplarà 15 places. 

Els objectius de la intervenció es resumeixen en els següents punts:  

- Refer les cobertes i estructures existents en estat ruïnós, mantenint el caràcter 

tradicional de la finca i fent ús dels materials de teula tradicional.  

- Adequar un espai d’aparcament a l’exterior a la vora del camí d’arribada a l’edificació.  

- Re-adequar l’espai exterior de l’edificació, arreglant-lo en condició de jardí exterior, 

generant un espai idoni per a gaudir del paisatge i les vistes de l’entorn.  

- L’espai exterior comprendrà una piscina integrada sense afectar visualment l’àmbit.  

 

Justificació del Projecte 

Es tracta d’una construcció plena d’història, que en certes parts data d’inicis del s. XV. S’hi 

troben algunes evidències arquitectòniques que confirmen que antigament la construcció havia 



sigut un habitatge, masoveria de l’edificació principal, però que al cap d’uns anys es va utilitzar 

com un cobert d’ús agrícola. 

Per tal d’assegurar el manteniment del patrimoni arquitectònic que representa i que aquest no 

s’acabi malmetent del tot, és adequada una rehabilitació de l’espai, que en mantingui el 

caràcter original i que en permeti recuperar l’ús.  

L’edificació existent s’obrirà cap a nord-oest per orientar-se a les visuals del camp i donar 

privacitat al volum principal de la finca.  

Es tracta d’una zona rural en sòl no urbanitzable dins la categoria de sòl rústic o erm comú 

(clau 20a) en el que tal i com especifiquen les NN.UU del POUM de Vilademuls segons l’Article 

329, regulació general dels usos, l’ús de turisme rural hi és permès.  

 

Imatges de l’Edificació objecte d’intervenció: 

 

 



 

 
Components del projecte 
 

- Ús d’Allotjament Rural Turístic amb un màxim de 15 places. 

- Zona d’aparcament exterior. 

- Instal·lació dels serveis de subministrament necessaris: llum, sanejament, aigua i 

telèfon.  

- Ordenació de l’espai exterior d’acord amb les característiques originals i amb els 

elements de manteniment mínim. 

 
 
 



4.6 Visió integral del projecte  

El projecte de restauració de la casa té una superfície construïda de 452.72m2, repartida en 

dos nivells.  

 

Plànol Topogràfic de l’Àmbit 

 



 

Àmbit d’Actuació 

 



 

 

Zones de l’Àmbit d’Actuació 



 

Planta Baixa Projecte 

 

Planta Primera Projecte 



 

Secció Volum PB+1 

 

Secció Volum PB 

 

Alçat Sud-Est 

 



 

Alçat  Nord-Oest 

 

 

Alçat  Sud-Oest 

 

 

Alçat  Nord-Est 



4.7 Anàlisis sistemàtica de les transformacions 

Topografia: 

La intervenció altera lleugerament la topografia original del terreny. Es preveu una zona 

d’aparcament, situada aprofitant el pendent natural del terreny, al costat del camí d’accés. Està 

situada en una cota inferior a la del camp contigu a l’edificació, minimitzant així els efectes 

visuals de l’entorn. El Jardí de la Masoveria, queda a la cota del camp existent, permetent-ne la 

continuïtat visual.  

Vegetació 

La vegetació del projecte es contempla com a vegetació autòctona, natural del lloc, restaurant 

la vegetació espontània de port mitjà i baix als marges i als espais intersticials. Els elements de 

nova plantació es contemplen com a espècies arbustives i arbòries ja presents a la zona, i en el 

cas dels arbres de nova plantació, aquests seran espècies pròpies del territori com per 

exemple, Roures, Alzines, Acàcies, Arbres fruiters, Lladoners, Magnoliers etc. I en el cas de la 

vegetació arbustiva, buganvilies, enfiladisses com el gessamí, ginesta... 

Percepció visual 

Tot i que la rehabilitació suposa recuperar els murs originals de la casa, les vistes no 

s’alteraran en gran manera. Sobre els elements construïts, l’actuació proposa una 

transformació austera i continuista. El respecte envers el volum i la composició volumètrica 

original, les estructures murals preexistents i l’ús de materials, tècniques i formes constructives 

pròpies del lloc contribueixen en gran mesura a assolir una integració en el territori sense 

ruptures.  

La zona exterior, es delimitarà amb una tanca que permeti la continuïtat visual tant desde dins 

com des de l’exterior de l’àmbit. Aquesta podria ser de relliga o de barres d’acer. 

 
 

5- EXPOSICIÓ DE LES ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA ADOPTATS. 

Criteris:  

1. Rehabilitar la Masia Torre de Quarantella mantenint la volumetria i la tipologia de 

l’edificació original. 

 

Mesures: 
- Aprofitar els murs existents 

- Refer la coberta, en gran part d’acord amb el volum original de l’edificació. 



- Mantenir els materials de façana existents, reconstruint les parets de pedra i 

incorporant en els casos on es necessiti l’adició d’un tancament, solucions integrades a 

l’edificació, seguint els criteris contemplats a les NN.UU. del  POUM de Vilademuls.  

- Potenciar els elements arquitectònics existents de l’edificació, com els festejadors de la 

planta primera o les llindes de pedra a les obertures. 

- Assimilar l’aspecte exterior de la piscina i el seu entorn a una “bassa” tradicional, amb 

colors i acabats integrats en el paisatge.  

 
 

2. Reforçar el caràcter rural de l’entorn fent-lo compatible amb les condicions agràries 

i tècniques actuals. 

 

Mesures: 
- Plantar els marges i els talussos amb arbres i arbusts propis del llocre forçant 

l’estructura agrícola existent 

- Soterrar les conduccions dels serveis de subministrament 

- Integració dels elements de tancament exterior al paisatge. 

- L’actuació no provocarà moviments de terra degut a que les terres resultants de la 

formació del vas de la piscina i de l’aparcament es distribuiran entre el mateix jardí i els 

camps de l’entorn. 

 

6- CONCLUSIONS 

L’Objectiu de l’actuació és rehabilitar la Masoveria de la finca Masia Torre de Quarantella com 

a Allotjament de Turisme Rural en règim de Masoveria, mantenint la fisonomia agrícola i rural 

de l’entorn. Els criteris seguits i les mesures exposades persegueixen integrar la recuperació de 

la edificació en el paisatge sense necessitats de mesures d’ocultació. Amb aquesta intenció 

s’han estudiat les estructures murals existents, els documents històrics i el sistema constructiu 

de la zona (revestiments, obertures, cobertes i xemeneies), així com els trets distintius i els 

valors del paisatge a escala territorial i de l’emplaçament.  

D’acord amb l’entitat, la naturalesa, l’interès i el valor de les restes arquitectòniques i del 

paisatge del voltant, s’han satisfet les necessitats d’ús i el programa arquitectònic amb un 

projecte respectuós. La intervenció final refà la volumetria original de la casa sense ampliar-ne 

la superfície ni la volumetria, i sense alterar les característiques tipològiques originals. Aquesta 

opció s’acompanya d’una adequació de l’entorn totalment harmònica amb el paisatge agrari del 

lloc i potenciant els valors naturals de la finca.  
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