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2. PLÀNOLS
Plànols de l'emplaçament i de la situació de la finca on es projecta l'actuació, amb
indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície
ocupada per l'activitat i les obres existents i previstes.
2.1 Plànol d'emplaçament.
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3. SERVEIS URBANÍSTICS
Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a
terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses
les obres de connexió corresponents
3.1 Descripció dels serveis urbanístics existents.
3.2 Descripció dels serveis urbanístics que cal implantar.
4. AVANTPROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES
Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres.
4.1 Descripció de l’habitatge unifamiliar. Programa Funcional.
4.2 Memòria constructiva. Treballs previs i adequació del terreny. Sistema
estructural. Sistema d'acabats exteriors. Sistema d'acabats interiors. Sistema
d'instal.lacions i serveis.
4.3 Plànol Estat actual Planta baixa.
4.4 Plànol Estat actual Planta primera.
4.5 Plànol Estat actual Cobertes.
4.6 Plànol Estat actual Seccions.
4.7 Plànol Projecte Planta baixa.
4.8 Plànol Projecte Planta primera.
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4.9 Plànol Projecte Cobertes.
4.10 Plànol Projecte Seccions.
4.11 Pressupost desglossat per capítols.
5. ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA
Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació
sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.
5.1 Descripció de l'estat del paisatge: principals components, valors
paisatgístics, visibilitat i fragilitat del paisatge.
5.2 Característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que
defineixen el projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors,
materials i altres aspectes rellevants.
5.3 Criteris i mesures d'integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de
les alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures
adoptades per a la prevenció, correcció i compensació dels impactes.
5.4 Documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els impactes i les
propostes d'integració del projecte en el paisatge, així com de la informació
referida a l'estat del planejament en el qual s'insereix l'actuació.
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1. MEMÒRIA

Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits
per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del
planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari
que permeti apreciar aquesta adequació.

1.1 Introducció. Identificació, objecte i agents del projecte.

Identificació i objecte del projecte:

Títol del projecte:

Reforma del conjunt denominat Can Pipes per
a ús d'habitatge unifamiliar aïllat.

Objecte de l’encàrrec:

Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat.

Emplaçament:

Barri Canyelles nº 3

Municipi:

Mont-ras. (Baix Empordà. Girona.)

Referència cadastral:

17117A005000380000LF i
17117A005000400000LT

Referència registral:

Nota simple del registre de deta 28-03-2017
La nota simple indica parcel.les 9-10-12 del
polígon 5 del cadastre de rústica. Registre de la
propietat de Palafrugell número 1, Secció 0,
Nº Finca 1611

Tipus d'intervenció:

Reforma amb afectació d'estructura.

Agents del projecte:
Promotor:

Joaquín Serra
NIF: 46.118.045-D
Adreça postal: C/ Parc de la Budallera 15. 08017 Barcelona.
Adreça electrònica: joaquinserra@naturabisse.com
Telèfon: +34 606 98 70 49
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Arquitecta: Ivana Pareja Tuneu
nº col.legiada: 30.089-6
NIF: 46.236.402-P
Adreça postal:
Passeig Vicenç Bou 2 Baixos, 17257 Torroella de Montgrí. (Girona)
Adreça electrònica: lita@coac.net
Telèfon: +34 609 038 609

1.2 Memòria justificativa de l’actuació.
El present projecte està motivat, principalment, per raons socials i per raons
arquitectòniques, per tal d'adaptar el conjunt al nou programa de necessitats.
Les raons socials estàn promogudes per el canvi del programa de necessitats del conjunt,
que pasa a ser de «restaurant i habitatge unifamiliar», a «habitatge unifamiliar».
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Les raons arquitectòniques estàn promogudes per tal d'adaptar el conjunt al nou
programa de necessitats i alhora millorar les volumetries, façanes existents i la seva
integració compositiva i paisagística.

1.3 Memòria justificativa de la seva finalitat.
La finalitat del present projecte és adequar l'edificació al nou programa de necessitats i
millorar la seva integració paisagística i arquitectònica.

1.4 Memòria justificativa de la adequació als requisits exigits per la Llei d'urbanisme
i el Reglament que la desplega.
De conformitat amb el que estableixen els articles 49 i 50 del Decret 1/2010 de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de
febrer, i del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, es redacta un projecte d’actuació que detalla les
actuacions a desenvolupar a l’àmbit de referència a fi d’obtenir l’aprovació definitiva per
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
En aplicació de la disposició transitòria 15a del TRUC “Autorització de la rehabilitació o la
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reconstrucció de masies, cases rurals o altres edificacions situades en sòl no urbanitzable
en absència de catàleg, i ampliació d’edificacions i activitats en sòl no urbanitzable”, donat
que el planejament general no conté la catalogació de les construccions situades en sòl
no urbanitzable del terme municipal, per regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es
poden autoritzar aquestes actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48,
amb vista a destinar-les a algun dels usos admesos. La documentació, en aquest cas, ha
d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials que determinen la preservació i la recuperació de l’edificació o, si
s’escau, de l’impacte ambiental o de la necessitat d’integració en el paisatge.

1.4.1 Memòria justificativa de l'adequació a les determinacions del
planejament supramunicipal.
Planejament territorial:
-PTCG Pla Territorial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament per acord de
Govern el 14.09.10 (GOV/157/20109): La finca es troba dins els espais oberts de
protecció territorial. Sòl d'interès agrari i/o paisagístic. Qualificació de Sòl no urbanitzable
N1 Rústic.

Font: RPUC
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-PDUSC Pla director urbanístic del Sistema costaner (PDUSC), aprovat definitivament el 7
de juny de 2005 per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
(DOGC 16.06.2005): El municipi de Mont-Ras es troba inclòs en la revisió. La finca
objecte de reforma no es troba inclosa en els sectors o polígons afectats per la revisió.
-Xarxa Natura 2000 El municipi de Mont-Ras i la finca es troba inclòsa. El projecte només
actúa en el edifici existent, no comporta cap canvi en les característiques naturals de la
finca.
1.5.1 Memòria justificativa de l'adequació a les determinacions del planejament
municipal.
Atès que el municipi de Mont-ras no disposa de catàleg d'edificacions en sòl no
urbanitzable i en base a l'article 47.2 del Decret 64/2014, la reconstrucció i rehabilitació de
masies requereix l'aprovació d'un projecte d'actuació específica, com a pas previ per la
sol.licitut de la llicència d'obres corresponent.
Segons el Pla d’ordenació Urbanística Municipal (POUM), el sòl de l’àmbit del projecte
d’actuació específica està qualificat com a Sol No Urbanitzable, amb qualificació de Zona
Agrícola (SNU A). La zona de la parcel·la amb qualificació de Zona Forestal (SNU F), no
és objecte de cap intervenció.
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Descripció gràfica dels tancaments: La tanca existent representada en línia
vermella. També es trova descrita escrita i gràficament més endavant al plànol 2.11,
pàgina del PAE.

Esquema qualificació urbanística segons POUM de Mont-ras superposat a la
planta de cobertes de l'estat actual.
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Superposició de l'esquema adjuntat a la memòria amb el plànol de les normes
NNSS superposat a la planta de cobertes de l'estat actual:
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Normes subsidiàries.
Pla d'ordenació urbanístic municipal de Mont-ras.

Règim urbanístic del sòl:
Clasificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

Zona agrícola

Usos:

Habitatge unifamiliar

Planejament:

Projecte:

Parcel.la mínima:

15.000 m2

34.474 m2

Alçada reguladora:

PB+PP i 7,5 mts.

PB+PP i 7,5 mts.

Eificabilitat:

0,10 m2 sostre/m2 sòl

1.113,62 m2

1.5.1 Antecedents i estat actual.

- Volumetria i època de construcció:
La finca està situada al barri de Canyelles 3 i consta de d’una superfície total de 3,44 Ha.
Les edificacions existents es situen principalment a la zona est de la finca.
El conjunt d’edificacions està format per un volum corresponent a la masia original, i
d’altres construccions d’èpoques posteriors.
Les edificacions principals es desenvolupen al voltant d’una era central i els usos
principals actuals són els descrits al quadre d’edificacions i superfícies actuals.
Les edificacions auxiliars existents corresponents al Hivernacle (B1) i al Magatzem (B2) es
troven en volum disconforme en relació al planejament vigent, atès que no respecten la
separació mínima de 10 m. als limits de la finca.
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Quadre d’edificacions, usos i superfícies actuals:
Edificació

Superfície construïda

Data de construcció

A

HABITAGE UNIFAMILIAR

435,72 M2

Segle XVII

B

EDIFICACIONS AUXILIARS:

163,43 M2

més de 20 anys

410,32 M2

1996 (exp.d'obres 62/1996)

118,35 M2

1999 (exp.d'obres 84/1999)

MAGATZEM I SERVEIS

110,00 M2

2002 (exp.d'obres 2/2002)

TOTAL EDIFICAT:

1.237,82 M2

B1 HIVERNACLE
B2 MAGATZEM
B3 PISCINA
B4 VESTIDORS
B5 MAGATZEM
C

RESTAURANT:
CUINES I SERVEIS

E

RESTAURANT:
SALA ANNEXA
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- Distància mínima de les edificacions als límits de la finca:

Les distàncies als límits de la finca de totes les edificacions existents es troven
indicades al plànol 2.11
Cotes dels volums de totes les edificacions existents indicades als plànols (plànols
número 2.11, i del 4.3 al 4.10

- Tancament de la finca:

Els tancaments existents a la finca es troven grafiats al plànol 2.11
Actualment es trova tancada la part de la finca que envolta la masia per motius de
seguretat. El tancament està composat per pals i malla metàl.lica de color verd
totalment integrada en la vegetació dels marges de la finca tal com es veu en les
fotografies. No es realitza cap tipus d'intervenció a la tanca de la finca existent.

Vista 1: porta principal

Vista 2: porta

Vista 3: tancament

Vista 4: tancament
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- Descripció de les edificacions actuals i fotografies:
A -La construcció de la masia (A) data del segle XVII. Els seus materials constructius i
acabats són els típics d’aquesta tipologia: murs exteriors de pedra o revocats amb teulada
inclinada de teula, paviments ceràmics, sostres de volta catalana i fusteria, tant exterior
com interior, de fusta.
El sostre total de la masia (A) és de 435,72 m2, distribuïts entre planta baixa (283,48 m2) i
planta pis (152,24 m2). Ambdues plantes estan formades per diverses dependències,
segons plànols d’estat actual.
Actualment el seu ús és el de habitage unifamiliar.
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Cal esmentar que actualment l’habitatge no és accessible, ja que l’edificació corresponent
a la masia, no compleix els requeriments en matèria d’accessibilitat, ja que es tracta d’una
edificació antiga amb nombrosos desnivells entre les diferents estances.
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B - Les edificacions auxiliars existents corresponents al Hivernacle (B1) i al Magatzem
(B2) que es troven actualment en volum disconforme. Amdós edificacions auxiliars
consten de 80 m2.

B1 i B2 hivernacle i magatzem
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B3 piscina

B4 i B5 vestidors i magatzem

C -El restaurant (C) actualment no s'utilitza per l'activitat de restauració, s'utilitza com a
part de l'habitatge, per fer reunions familiars. Consta de una superfície total de 410,32 m2,
distribuïts en planta baixa (342,20 m2) i planta pis (68,12).
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Cuina existent a la planta baixa del restaurant al edifici C

Cuina existent a la planta baixa del restaurant al edifici C

baixa del restaurant al edifici C

primera del restaurant al edifici C
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D -L'aparcament (D), segons el certificat urbanístic 350,30 m2 de porxos, actualment
inexistents

E -La sala annexa del restaurant (E) s'utilitza per fer reunions familiars. Consta de 118,35
m2. Les façanes són de pedra vista, tancaments de fusta i coberta inclinada a dues
vessants de teula àrab.
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F -L'edifici de magatzem i serveis (F) està enterrat aprofitant el talús del terreny natural, de
manera que només és visible la seva façana. Construït a dos nivells (planta baixa + planta
altell) consta de una superfície ocupada total de 110 m2. La façana té la base acabada en
pedra vista i remolinat i pintat a la part superior.
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- Façanes i cobertes actuals de l'edifici C objecte de la reforma:
Els diferents cossos que conformen l'edifici C estàn agrupats de una manera fragmentada
i desordenada, tal com s'aprecia a les fotografies d'estat actual.
Actualment la façana oest de l'edifici C a reformar consta de dues parts, una part està
acabada en pedra vista amb tres obertures en forma d'arc, amb una composició que no
correspòn a la arquitectura tradicional ni a la contemporània, l'altre part de la façana,
remolinada i pintada no respon a cap tipus de composició, amb una sèrie d'obertures de
poca qualitat que seràn objecte de una adaptació al nou ús de l'edifici. La façana sud està
composta actualment per les petites obertures dels serveis de l'antic restaurant i per tres
grans finestrals inaccessibles per a la seva neteja i manteniment.
L'edifici C consta de quatre cossos, tres dels quals tenen coberta inclinada de teula àrab
d'una vessant i onaltre cos té coberta plana amb dos barraques d'obra que sobresurten
corresponents als motors de les neveres de l'antic restaurant. El cos amb coberta
inclinada que conforma la cantonada sud-oest de l'edifici consta de planta baixa i planta
pis, la resta de cossos consten de planta baixa.
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1.5.2 Descripció i justificació de la proposta.
El present projecte està motivat, principalment, per raons socials i per raons
arquitectòniques, per tal d'adaptar el conjunt al nou programa de necessitats.
El conjunt, que pasa a ser utilitzat de «restaurant i habitatge unifamiliar», a «habitatge
unifamiliar».
Les raons arquitectòniques estàn promogudes per tal d'adaptar el conjunt al nou
programa de necessitats i alhora millorar les volumetries, façanes existents i la seva
integració compositiva i paisagística.
- Descripció general de les actuacions:
Enderrocs:
Les edificacions existents B1 i B2 corresponent als hivernacles, estàn a una
distància inferior a les separacions permeses, 10 metres a l'eix de camins rurals i 10
m. als límits. Per tant, resten en volum disconforme.
Per tant es té en compte la recomanació dels Serveis Tècnics de l'ajuntament de
Mont-ras de enderrocar aquestes construccions per tal d'evitar que restin en volum
disconforme o fora d'ordenació.
Intervenció:
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No s'intervé en els tancaments existents a la finca. Grafiats al plànol 2.11 (pàgina
núm. del present PAE)
El present projecte actúa només en la edificació C, abans d'ús de restaurant, per tal
d'integrar-lo amb la vivenda per a ús d'habitatge unifamiliar. Es redueix el seu volum i
superfície edificada, que pasa dels 410,32 m2 a tenir una superfície total de 366,12
m2, distribuïts en planta baixa (308 m2) i planta pis (58,12 m2). Per tant, s'enderroquen
44,2 m2 de l'edificació C.
A la resta de edificacions: A, B3, B4, B5, E i F no es fa cap tipus de acuació.
La edificació C pasará a formar part de l'habitatge. Per tant, el habitatge unifamiliar
existent a l'edificació A, de 435,72 m2, pasarà a tenir 801,84 m2 en total, unificant les
edificacions A i C.
Al reduir la superfície de l'edificació C, que en la actualitat està adossada a la edificació E,
s'elimina la unió entre les dues edificacions. D'aquesta manera es redueix la volumetria de
l'edifici C i s'augmenta la seva façana per tal de dotar de llum i ventil.lació natural aquesta
part de l'habitatge.
Ademés permet resoldre el programa bàsic d’habitatge en termes d’accessibilitat, donant
compliment al Decret 141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la
cèdula d’habitabilitat” i són practicables d'acord amb el Decret 135/1995 i el Codi
d’accessibilitat CTE-DB-SUA, Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es
satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.
Així doncs, l'habitatge garanteix a les persones amb mobilitat reduïda l’accés i la
utilització, de manera autònoma d’un espai d’ús comú, una habitació, la dotació higiènica
mínima i l’equip de cuina. Els espais de circulació que connecten l’accés amb els espais
practicables disposaran d’una amplada major a 1,00m i les peces practicables es pot
inscriure un cercle de 1,20m de diàmetre, davant de la porta d’accés i a l’interior, segons
l’establert al D. 141/2012.
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Quadre d’edificacions, ocupació, usos i superfícies de la proposta:

Enderrocs

Superfície a enderrocar

C

RESTAURANT:

44,20 M2

B1 i B2

HIVERNACLE I MAGATZEM:

80,00 M2

TOTAL A ENDERROCAR

124,2 M2

Edificats

Superfície construïda

A

HABITAGE UNIFAMILIAR

801,84 M2

B

EDIFICACIONS AUXILIARS:

83,43 M2

B3 PISCINA
B4 VESTIDORS
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B5 MAGATZEM
E

SALA ANNEXA

118,35 M2

F

MAGATZEM I SERVEIS

110,00 M2

TOTAL EDIFICAT:

1.113,62 M2

Ocupats d'edificació

Superfície ocupada

A

HABITAGE UNIFAMILIAR

591,48 M2

B

EDIFICACIONS AUXILIARS:

83,43 M2

B3 PISCINA
B4 VESTIDORS
B5 MAGATZEM
E

SALA ANNEXA

118,35 M2

F

MAGATZEM I SERVEIS

110,00 M2

TOTAL EDIFICAT:

903,26 M2
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- Distribució interior:
Les edificacions A (masia) i C s'uneixen per crear un habitatge unifamiliar aillat de 801,84
m2 en total.
El punt d'unió entre les edificacions A i C s'efectúa mitjançant l'estança AP 10, situada al
extrem Nord de la edificació C, que es destina a rebedor (veure els usos descrits al punt
4.2 corresponent a la descripció de l'avantprojecte tècnic de les obres).
En el nou rebedor es realitza una porta per comunicar els dos edificis i accedir a totes les
estances de l'edifici A o masia i de l'edifici C.
A les estances de la masia A no es realitza cap actuació. Només varia l'ús en algunes de
les seves estances que només comporta canvis de mobiliari: la cuina pasa a ser la
bugaderia (abans C, ara AP 8), el menjador pasa a ser la habitació núm. 6 (abans M, ara
H 6) i la sala d'estar pasa a ser la sala de jocs (abans S, ara AP 9)

A les estances de la part C de l'habitatge (que pasa a anomenar-se tot el conjunt A =
A+C), es situaràn les estances de sala d'estar (S), menjador (M), cuina (C), tres
cambres higièniques (CH 7,8 i 9), 2 habitacions (H 7 i H 8), dues estances
d'emmagatzematge personal (EP 2 i 3), una estança d'emmagatzematge general (EG
2) i una despensa (AP 11)
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El sostre total del habitatge (A+C) és de 801,84 m2, distribuïts entre planta baixa (591,48
m2) i planta pis (210,36 m2).

Les edificacions existents B1 i B2 corresponent als hivernacles, estàn a una
distància inferior a les separacions permeses, 10 metres a l'eix de camins rurals i 10
m. als límits. Per tant, resten en volum disconforme.
Per tant es té en compte la recomanació dels Serveis Tècnics de l'ajuntament de
Mont-ras de eliminar aquestes construccions per tal d'evitar que restin en volum
disconforme o fora d'ordenació.
A la resta de edificacions: B3, B4 i B5 no es fa cap tipus de acuació.
L'aparcament (D), actualment inexistent.
A la sala annexa del restaurant (E) no es realitza cap actuació, s'utilitza per fer reunions
familiars. Consta de 118,35 m2.
A l'edifici de magatzem i serveis (F) no es realitza cap actuació, s'utilitza com a magatzem
i serveis. Consta de una superfície ocupada total de 110 m2.
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- Descripció de la reforma de les façanes i cobertes de l'edifici C:
Els diferents cossos que conformen l'edifici C estàn actualment agrupats de una manera
fragmentada i desordenada, la present proposta unifica i ordena aquestes volumetries.
Les actuacions a les façanes de l'edifici C consisteixen en una ordenació compositiva i
contemporània de les obertures de les façanes oest i sud.
A la façana oest s'unifica la façana del cos de pedra amb la del cos remolinat i pintat,
eliminant les tres obertures existents en forma d'arc i la obertura envidrada que fa
cantonada. En el seu lloc es realitzen les obertures corresponents a les estances de sala
d'estar, menjador i cuina, consistents en una obertura rectangular per a la sala d'estar i
dues obertures de composició vertical per al menjador i la cuina. El cos amb coberta
inclinada que conforma la cantonada sud-oest de l'edifici que consta de planta baixa i
planta pis, es resol amb obertures rectangulars de composició contemporània que
mantenen la alineació vertical entre la planta baixa i la planta primera.
Els materials de façana mantenen la pedra vista a la part de la façana oest i es realitza
una tasca repicat i arrejuntat amb pasta de calç i sorra amb una proporció de 60% de
superfície arrebossada i 40% de superfície de pedra vista. A la part del cos amb coberta
inclinada que conforma la cantonada l'acabat de façana serà també de pedra vista per
integrar-la amb el conjunt.
A la façana sud s'eliminen les petites obertures dels serveis (les finestres dels vàters) de
l'antic restaurant i també s'eliminen els tres grans finestrals que actualment són
inaccessibles per a la seva neteja i manteniment. En el seu lloc es realitzen dues
balconeres de composició vertical amb un resultat de proporció 1/4 buit/ple que alhora
connecten a peu pla amb el terrat adjacent convertint la habitació número 7 (H 7) en
accessible des de l'exterior. L'acabat de la façana serà de pedra vista, està previst plantar
vegetació per tal de millorar la integració paisagística d'aquesta façana.
Les actuacions a les cobertes consisteixen en:
- la unificació de les cobertes dels dos cossos orientats a la banda oest (planta baixa), de
manera que el ràfeg de la façana oest queda anivellat i unificat, i la cumbrera de la façana
est també queda anivellada. D'aquesta manera es millora la lectura del conjunt i les
volumetries queden ordenades.
- el cos té coberta plana amb dos barraques d'obra que sobresurten corresponents als
motors de les neveres de l'antic restaurant (veure fotografies façana sud), és objecte de
l'eliminació de les dos barraques, la reparació de les làmines impermeabilitzants i la
renovació del seu acabat enrajolat.
- per últim, la coberta inclinada a una vessant del cos que consta de planta baixa i pis, no
es modifica.
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- Descripció de les actuacions exteriors:
La previsió de l'aparcament de vehicles no es modifica, es queda com en la actualitat.
-Pavimentació de l'espai exterior adscrits a la sala d'estar (22 m2): paviment amb pedra
de recuperació i sauló
- A l'espai ocupat per les edificaions auxiliars enderrocades B1 i B2, s'aplanarà el terreny i
s'enjardinarà per tal d'integrar-lo amb l'hort i el jardí.
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2. PLÀNOLS

Plànols de l'emplaçament i de la situació de la finca on es projecta l'actuació, amb
indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada
per l'activitat i les obres existents i previstes.

2.1 Plànol d'emplaçament.
2.2 Plànol de situació. Ortofotomapa i base topogràfica.
2.3 Plànol cadastral.
2.4.1 Plànol de planejament territorial.
2.4.2 Plànol de PDUSC.
2.4.3 Plànol de Xarxa Natura 2000.
2.5 Plànol de planejament municipal.
2.6 Plànols de les obres existents: Zona a reformar i enderrocs.
2.7 Plànols de les obres previstes.
2.8 Alçats i seccions existents i projecte.
2.9 Imatges estat actual i projecte.
2.10 Imatges estat actual.
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2.11 Ordenació general i tancament existent.
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3. SERVEIS URBANÍSTICS

Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de
connexió corresponents

3.1 Descripció dels serveis urbanístics existents.
Actualment el conjunt disposa dels serveis de:
- diòsit d'aigua de cuba
- pou
- electricitat
- telecomunicacions
- dipòsit gas
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- dipòsit fecals amb buidatge periòdic realitzat per empresa especialitzada

Dipòsit de gas existent ocult entre la vegetació
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Dipòsit de fecals enterrat

Dipòsit de fecals enterrat en el moment de la seva instal.lació
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3.2 Descripció dels serveis urbanístics que cal implantar.
El present projecte no contempla implantar cap servei ni realitzar cap obra de connexió.

La escomesa elèctrica existent és suficient per realitzar la instal.lació elèctirca de la
zona de l'habitatge a reformar.
La calefacció i l'ACS de la zona de l'habitatge a reformar està previst realitzarla amb
aerotèrmia, pel que no es preveu la necessitat de plaques solars.
Al projecte no li és d'aplicació el compliment de l’exigència bàsica HE-1 del CTE:
Limitació de la demanda energètica al no tractar-se d'un edifici existent amb
superfície útil > 1000 m2 on es renovi més del 25% dels seus tancaments.
Al projecte no li és d'aplicació la incorporació els criteris d’ecoeficiència del Decret
21/2006 de la Generalitat de Catalunya, al no tractar-se d'un edifici de nova
edificació, reconversió d'antiga edificació o una gran rehabilitació.
Al plànol número 2.11 (pàg. ) estàn situades les infraestructures existents: 1 el
dipòsit de gas, 2 un pou, 4 el dipòsit d'aigües fecals, que es buida periòdicament
per part d'empresa especialitzada, i la zona de compensació pel buidatge de la
piscina, zona de terreny amb grava on es filtra l'aigua.
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Als plànols 4.8, 4.9, 4.10 i 2.11 estàn situades les dos noves xemeneies
corresponents a les sortides de fums de cuina i llar de foc.
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4. AVANTPROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES

Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres:

4.1 Descripció de l’habitatge unifamiliar. Programa Funcional.

A continuació es fa una descripció de les principals característiques de l'ús que es dóna
en aquest edifici.
El municipi disposa d’ordenances pròpies que regulen aquests usos, contemplant el de
habitatge unifamiliar.
L'ús de l'edifici és de habitatge unifamiliar, fruit de la unió dels edificis A i C.
En el disseny de la part reformada C de l'habitatge es considera el compliment del D.
141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”.
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La part de l'edifici existent A és anterior a l’aparició del CTE i del D55/2009 i,
posteriorment, el D141/2012 pel que no compleixen les condicions que es prescriuen en
aquestes normatives.
Les condicions d’habitabilitat del projecte corresponent a la part reformada C
responen a l'Annex 1, Grup B del D141/2012, per a intervencions amb canvi d'ús
total d'un edifici sobre o sota rasant. (Aplicable l'Annex 1 amb les exepcions dels punts
2.5.1 del D141/2012 permetent-se la reducció del 10% de les superfícies i 3.5 alçada
mínima a les sales d'estar i habitacions de 2,40 m.)
L'habitatge disposa d’espai per a l’assecatge natural de la roba i de l’espai pertinent per a
l’emmagatzematge personal i general.
L'Habitatge té un programa funcional per a quinze persones: distribuït en Planta Baixa i
Planta Pis; compost a la Planta Baixa per aparcament, quatre distribuidors, bodega, dos
peces d'emmagatzematge general, una peça d'emmagatzematge personal, bugaderia,
dos habitacions, quatre cambres higièniques, sala de jocs, sala d'estar, menjador, cuina,
l'escala que puja a la Planta Primera de l'edifici A amb quatre habitacions, quatre cambres
higièniques, una peça d'emmagatzematge personal, l'escala que puja a la Planta Primera
de l'edifici C amb una habitació, una cambra higiènica i un espai d'emmagatzematge
general.
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Quadre de Superfícies Útils i Usos: (m2)
Usos

Superfície Útil

Planta Baixa
AP 1 Aparcament
AP 2 Distribuidor
AP 3 Bodega
AP 4 Distribuidor
AP 5 Distribuidor
AP 6 Distribuidor
EG 1 Emagatzematge general
AP 8 Bugaderia
H 1 Habitació
H 6 Habitació
AP 9 Sala de jocs
CH 1 Cambra higiènica
CH 2 Cambra higiènica
AP 10Rebedor
S
Sala
C
Cuina
M
Menjador
EG 2 Emagatzematge general
H 7 Habitació
CH 7 Cambra higiènica
CH 8 Cambra higiènica
EP 2 Emagatzematge personal
AP 11 Rebost

Planta Primera
AP 7
EP 1
H2
H3
H4
H5
CH 3
CH 4
CH 5
CH 6
CH 9
EP 3
H8

Superfície Construïda

526,3

591,48

142,3

210,36

668,6

801,84

49,7
10,2
36,1
17,7
14,5
25,2
11,4
23,7
14,1
28,7
32,5
3,4
10,2
23,5
62,9
48,6
52,2
12,5
24,1
6,1
3,2
5,6
10,2

Distribuidor
9,6
Emmagatzematge persona4,9
Habitació
21,3
Habitació
15,4
Habitació
15,9
Habitació
15,3
Cambra Higiènica
4,9
Cambra Higiènica
5,3
Cambra Higiènica
4,1
Cambra Higiènica
4,1
Cambra Higiènica
10,4
Emmagatzematge persona10,9
Habitació
20,2

Total Habitatge

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

E2020002875

Codi Segur de Verificació: bbfa207c-884f-4acd-9d34-aa0a60671d52
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_9984713
Data d'impressió: 03/03/2021 08:59:17
Pàgina 45 de 62

SIGNATURES

Ìbbfa207c-884f-4acd-9d34-aa0a60671d52bÎ

DOCUMENT

Cap signatura aplicada

4.2 Memòria constructiva. Treballs previs i adequació del terreny. Sistema
estructural. Sistema d'acabats exteriors. Sistema d'acabats interiors. Sistema
d'instal.lacions i serveis.

- Treballs previs:
Enderroc de les parts de l'edifici C descrites al punt 1.5.2 del present projecte «Descripció
i justificació de la proposta» i als plànols 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9.
Enderroc dels edificis auxiliars B1 i B2 descrits al punt 1.5.2 del present projecte
«Descripció i justificació de la proposta».
Enderroc de totes les compartimentacions interiors existents a l'interior de l'edifici C.
(veure plànols 4.3, 4.4 i 4.5)

- Sistema estructural:
Afectació de l'estructura al realitzar un canvi de ubicació de l'escala que comunica la
planta paixa amb la planta primera de l'edifici C.
Es substituiràn les actuals parets de càrrega que recolzen l'escala per jàsseres de ferro.
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Es comprovarà la fonamentació existent en els punts de recolzament de les jàsseres de
ferro i es realitzarà un reforç de la fonamentació si fos necessari.
Afectació de l'estructura en les noves obertures de les façanes Sud i Oest descrites al
punt 1.5.2 del present projecte «Descripció i justificació de la proposta» i als plànols 2.6,
2.7, 2.8 i 2.9.

- Sistema d'acabats exteriors:
Els materials d'acabat de façana mantenen la pedra vista a la part de la façana oest i es
realitza una tasca repicat i arrejuntat amb pasta de calç i sorra amb una proporció de 60%
de superfície arrebossada i 40% de superfície de pedra vista. A la part del cos amb
coberta inclinada que conforma la cantonada l'acabat de façana serà igualment de pedra
vista. A la façana Sud l'acabat de façana serà igualment de pedra vista.
Els acabats de coberta seràn de teula àrab de recuperació per la coberta inclinades i de
rajol tipus sant genís color terrós per la coberta plana.
Els tancaments exteriors es realitzen en ferro pintat i envidraments amb cambra d'aire.
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- Sistema de compartimentació i d'acabats interiors:
Es realitzen les compartimentacions interiors segons els plànols de distribució (veure
plànols núm. 4.3 i 4.4). Els acabats interiors son remolinat fi i pinat a les parets, pintat als
sostres i el paviment serà de microciment.

- Sistema d'instal.lacions i serveis:
Es realitzen les instal.lacions necessàries per tal de donar servei a les noves estances de
l'habitatge, consistents en aigua, ACS, evacuacions d'aigua i fums, tèrmiques, ventil.lació,
elèctriques, il.luminació, telecomunicacions, així com l'equipament corresponent a la
cuina.

4.3 Plànol Estat actual Planta baixa.
4.4 Plànol Estat actual Planta primera.
4.5 Plànol Estat actual Cobertes.
4.6 Plànol Estat actual Seccions.
4.7 Plànol Projecte Planta baixa.
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4.8 Plànol Projecte Planta primera.
4.9 Plànol Projecte Cobertes.
4.10 Plànol Projecte Seccions.
(veure plànols a continuació)
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4.11 Pressupost desglossat per capítols.

1.Trevalls previs
2.Enderrocs
3.Reforç Fonamentació

5.980,00 €
650,00 €

4.Sanejament

4.450,00 €

5.Estructura

9.199,00 €

6.Envolvent

8.545,00 €

7.Impermeabilitzacions

4.950,00 €

8.Aïllaments

3.250,00 €

9.Revestiments exteriors
10.Cobertes
11.Fusteria exterior
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683,00 €

10.950,00 €
9.675,00 €
11.346,00 €

12.Serralleria exterior

8.839,00 €

13.Soleres

5.704,00 €

14.Escales

3.822,00 €

15.Distribució interior i paleteria

15.803,00 €

16.Paviments

9.303,00 €

17.Revestiments interiors

9.672,00 €

18.Fusteria interior

6.833,00 €

19.Serralleria interior

3.401,00 €

20.Instal.lacions i serveis
21.Control de Qualitat
22.Seguretat i Salut
TOTAL PRESSUPOST

17.980,00 €
625,20 €
1.358,00 €
153.018,20 €

Total pressupost d'execució material: 153.017,24
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5. ESTUDI D'IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA

Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre
protecció, gestió i ordenació del paisatge.

5.1 Descripció de l'estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics,
visibilitat i fragilitat del paisatge.

- Catàleg del paisatge:
Catàleg del paisatge de les comarques Gironines (aprovació definitiva: novembre
de 2010)
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- Unitat del paisatge 7: Costa Brava

Font: Catàleg del paisatge de les comarques gironines.
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- Principals components:
Les principals components del paisatge són d'una banda el bosc de pi que envolta els
edificacions i d'altra banda les diferents plantes arbustives que composen el jardí situat
l'entorn més immediat de les edificacions.

- Valors paisagístics:
Destaca el valor paisagístic dels pins que envolten les edificacions, especialment el pi que
es troba davant de la façana oest, que és de grans dimensions.
Destaca el valor paisagístic del bosc de pi que envolta totes les edificacions, que dóna lloc
a un predomini visual de bosc natural versus els edificis. Alhora que amaga les
edificacions existents, que, com es pot comprovar a l'estudi de visuals externes, no es
veuen des de cap camí públic.
Les plantes arbustives que composen el jardí envolten les edificacions i les integren amb
el paisatge.

- Visibilitat:

AJUNTAMENT DE MONT-RAS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://montras.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Visibilitat externa:
la visibilitat externa que es té de les edificacions des de tot el recorregut del camí públic
on es troba la porta de la finca, és pràcticament nul.la, segons les imatges de l'estudi de
visibilitat externa.
Visibilitat interna:
les visuals de les edificacions des de el propi jardí que les envolta estàn rodejades de
vegetació arbustiva amb predomini visual de la vegetació a la majoria de vistes.
Les façanes més exposades a les visuals com la façana oest i la façana sud, és
precisament on s'intervé a nivell de composició de façana i d'acabats.

- Fragilitat del paisatge:
La fragilitat del paisatge depèn de la incidència que tinguin sobre el mateix les obres de
reforma del present projecte.
La fragilitat del paisatge sempre es donarà des de les visuals internes.
Les obres previstes no tindràn cap tipus d'impacte sobre les visuals externes, degut a que
es tracta de una obra de reforma d'un edifici existent, la vegetació del conjunt, o el bosc
de pi existent, no es veurà en cap cas afectada o afectat.
Per tant, la fragilitat del paisatge vindrà donada per l'impacte de les visuals internes,
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causat per les obres de reforma.
La planificació de les obres es fa de manera que la afectació al paisatge actual sigui nul.la
o mínima.
Les mesures correctores de la possible afectació seàn d'un abanda la reposició dels
elements vegetals arbustius afectats, i, d'altre banda la previsió de la data d'acabament
dels treballs que afecten els acabats de façanes abans del mes de febrer, per tal de poder
fer les reposicions dels nous individus abans de la primavera.

5.2 Característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que
defineixen el projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors,
materials i altres aspectes rellevants.

- Emplaçament i inserció:
El emplaçament de les parts reformades de l'edifici C coincideix amb les façanes més
exposades a les visuals internes com la façana oest i la façana sud.
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En aquests emplaçaments on es fa especial incidència a nivell de composició de façana i
d'acabats exteriors.
Aquestes façanes, concretament les que tenen un acabat exterior remolinat i pintat, també
son objecte d'intervenció paisagística prenent mesures per minimitzar el seu impacte
visual mitjançant el revestiment de les façanes amb pedra i mitjançant la instal.laciò de
dues pèrgoles vegetals que ajudaràn a integrar paisagísticament les façanes i integrar-se
dins l'equilibri del predomini visual de bosc i vegetació natural versus els edificis.

-Alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i textures.
Els alçats, seccions, plantes i volumetries estàn definides als plànols 2.7, 2.8, 2.9, 4.7, 4.8,
4.9 i 4.10 del present projecte.
Els colors, materials i textures estàn representats al plànol 5.2.1 adjunt a continuació.
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5.3 Criteris i mesures d'integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les
alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures
adoptades per a la prevenció, correcció i compensació dels impactes.

- Impactes potencials:
Tal com s'ha analitzat anteriorment al punt 5.1 «fagilitat del paisatge»:
- La fragilitat del paisatge sempre es donarà des de les visuals internes.
- Les obres previstes no tindràn cap tipus d'impacte sobre les visuals externes
Un cop puntualitzat aquest anàlisi de visuals externes i internes, fem esment que, tal com
es descriu al pun 5.2 «emplaçament i inserció»:
-El emplaçament de les parts reformades de l'edifici C coincideix amb les façanes més
exposades a les visuals internes com la façana oest i la façana sud.
-l'impacte de les visuals internes, serà causat per les obres de reforma.
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- Anàlisi de lles alternatives:
Partint de l'anàlisi de les visuals externes, en que hom s'adona que les edificacions resten
ocultes dins del bosc de pi, l'alternativa possible seria eliminar zones de bosc de pi, però
el present projecte no contempla aquesta alternativa perquè s'empitjoraria l'impacte visual
del conjunt, per tant, s'opta per no es fa cap tipus de canvi del paisatge en aquest sentit.
Partint de l'anàlisi de les visuals internes, l'estat actual de les façanes en quant a
composició, acabats, adequació al nou ús i alhora paisagísticament, l'alternativa al
present projecte seria deixar les façanes tal com estàn en l'actualitat, cosa que el present
projecte no contempla perquè no es milloraria l'impacte visual del conjunt, ademés que no
seria possible adaptar l'edifici al nou ús proposat.

- Justificació de la sol.lució adoptada:
Després d'analitzar el paisatge existent, en el que predomina el basc de pi natural, s'opta
per intervenir mínimament en el matiex per tal de preservar els valors paisagístics que
trobem en ell.
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- Descripció de les mesures adoptades per a la prevenció, correcció i compensació
dels impactes:
Es prenen mesures per minimitzar el impacte visual de les parts de les façanes oest i sud
mitjançant la instal.laciò de dues pèrgoles vegetals que ajudaràn a integrar
paisagísticament les façanes i integrar-se dins l'equilibri del predomini visual de bosc i
vegetació natural que rodeja els edificis.

5.4 Documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els impactes i les
propostes d'integració del projecte en el paisatge, així com de la informació referida
a l'estat del planejament en el qual s'insereix l'actuació.

-Documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els impactes i les propostes
d'integració del projecte en el paisatge.
Estàn representats al plànol 5.4.1 adjunt a continuació.
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-Informació referida a l'estat del planejament en el qual s'insereix l'actuació.
Tota la informació referent a l'estat de planejament en el qual s'insereix l'actuació la podeu
trobar als punts 1.5 de la memòria del present projecte i als plànols núm. 2.4 i 2.5 del
present projecte.

A Torroella de Montgrí, 13 de Novembre de 2020.

