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PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE BREDA

1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1.1. Introducció
El terme municipal de Breda disposa de masies i cases rurals. Aquestes són majoritàriament aïllades i
domina la tipologia tradicional de masos de tres crugies amb la coberta a dues aigües amb el carener
perpendicular a la façana principal normalment orientada a sud. També hi ha una gran quantitat de
masos on la coberta a dues aigües té el carener paral·lel a la façana principal. Es tracta, en general,
de masos modestos de petites dimensions que en molts casos depenien d’un mas principal.
D’altra banda, i en nombre més reduït, hi ha les cases pairals de majors dimensions i amb les façanes
i obertures més decorades. Són edificis singulars que formen part del patrimoni arquitectònic del
municipi.
A part, al voltant de les edificacions principals, hi ha altres construccions com corts, galliners,
estables, pallisses, ... necessàries per al desenvolupament de l’activitat agrària i ramadera pròpia
dels masos.
En els últims temps moltes masies i cases rurals han quedat abandonades fent que es perdi part del
patrimoni rural. Aquest fet fa pensar en la possibilitat de transformar-les en noves activitats
residencials basades en l’oci i fent necessari regular la seva reconversió.
D’altra banda les noves necessitats de la maquinaria actual han fet que molts masos que encara
mantenen el seu ús original hagin construït noves edificacions auxiliars que s’adapten a les
necessitats i mode de fer actual. Aquest fet fa que moltes construccions annexes hagin quedat
abandonades o en desús. Aquest catàleg regularà i donarà sortida a la reconversió d’aquells volums
que tinguin interès per dedicar-los a altres activitats complementaries a l’ús principal.

1.2. Planejament vigent
1.2.1. Planejament territorial
A banda del pla Territorial de Catalunya de l’any 1995, hi ha dos figures de planejament
supramunicipal amb incidència en el sòl no urbanitzable del municipi de Breda i, per tant, en el
present Pla Especial:
- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14/09/2010.
- Pla Especial de Protecció del medi físic i del paisatge del parc del Montseny, aprovat
definitivament el 11/12/2008.
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1.2.2. Planejament municipal
Actualment el municipi de Breda disposa de unes Normes Subsidiàries (NNSS) aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 26 de setembre de
1990.

Atenent a aquest conjunt de criteris, s’estableixen les següents raons d’inclusió:
a. Arquitectònics: masies o cases rurals amb algun valor arquitectònic, tant de conjunt com per
disposar d’elements arquitectònics singulars.
b. Històrics: evolució de la masia, dins els cànons propis de les masies tradicionals de l’entorn.
c. Mediambientals: les masies i cases rurals conformen un teixit rural propi.

1.3. Justificació del criteris adoptats per la catalogació de les masies i cases rurals.
Les masies i cases rurals incloses en el present Pla especial hi són per raons arquitectòniques,
històriques, paisatgístiques o socials que en determinen la preservació i recuperació.
Per catalogar les masies i cases rurals s’han seguit dos criteris:
a.- Edificis que pel seu valor arquitectònic, històric o paisatgístic tenen una singularitat,
característiques i representativitat dintre del patrimoni cultural del municipi.
b.- Edificis que sense tenir cap característica en especial, formen part del patrimoni cultural de
municipi com a part del conjunt de construccions rurals típiques de la zona. Tenen valor com a part
d’un conjunt que conforma la imatge d’un territori.
En cada fitxa s’especificaran les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que justifiquen
la catalogació de la masia o casa rural.

1.4. Objectius del Pla Especial
L’objectiu del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals és:
a.- Identificar les masies, cases rurals i altres edificacions susceptibles de reconstrucció, ampliació o
rehabilitació, amb possibilitat de canvi d’ús.
b.- Establir les condicions reguladores de les edificacions i els seus usos.

1.5. Criteris d’inclusió
Els criteris d’inclusió són aquells establerts al Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, DL1/2010) i la seva modificació, Llei
3/2012 de 22 de febrer, i pel Decret 305/2006 de 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (en endavant D 305/2006).

d. Paisatgístics: les masies i cases rurals conformen el paisatge propi del medi rural de Breda.
e. Socials: afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic del medi rural de Breda, alhora que
faciliten la recuperació de la població en el medi rural.
També són motiu d’inclusió en el Pla Especial:
f. Les masies o edificacions residencials datades amb anterioritat a 1956.
g. Edificacions previstes per planejaments de rang superior: per determinacions contingudes en
planejament territorial, plans directors urbanístics, catàlegs de paisatge i altres plans
sectorials.
h. Aquelles construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament
urbanístic general del municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o
històriques.
i. Construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

1.6. Criteris normatius
1.6.1. Criteris de classificació dels volums propis de les masies i cases rurals
Les masies i cases rurals que trobem arreu del territori de Breda són el resultat de la evolució
constructiva al llarg dels segles atenent a les necessitats d’ús propis de cada moment d’ampliació de
la masia. Aquestes ampliacions generalment es duien a terme, amb petites variacions, seguint un
mateix criteri formal, compositiu i d’ús.
Cal diferenciar però, aquelles ampliacions realitzades d’antic d’aquelles més recents (de la segona
meitat del segle XX en endavant). Aquesta diferenciació del moment de la intervenció és significativa
donat que les primeres acostumaven seguir un patró comú i les ampliacions han estat integrades i
consolidades passant a formar part del conjunt que, a criteri d’avui, ja es considera homogeni i com
a part del llegat del paisatge rural. D’altra banda, les segones moltes vegades no seguien un criteri
d’integració i mimetització amb la masia original fet que s’agreujava per l’ús de materials
contemporanis.

Així mateix, també es contemplen els criteris continguts en el document “Directrius de contingut per
al catàleg de masies i cases rurals” de gener de 2009 redactat per la Direcció General d’Urbanisme.
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Atenent a aquesta evolució natural intrínseca a les masies es determina una classificació genèrica
dels volums edificats que les conformen:
a) Volum original: aquell primer volum originari que se suposa construït unitàriament, al qual se
li han anat afegint ampliacions successives.

Finalment, i per tal de fomentar el manteniment de la població vinculada a l’activitat del camp i
l’agricultura, es fomentarà facilitar les intervencions en aquelles masies destinades a habitatge
vinculades amb un ús agrícola de la finca.

b) Volums afegits adossats anteriors als anys 50 del segle XX: volums no originals però que degut
al pas del temps, passen a formar part del conjunt homogeni que configura la masia o casa
rural.
c) Volums afegits posteriors als 50 del segle XX: volums que, a causa de la pèrdua de les
tradicions constructives i compositives de l’entorn rural i la incorporació de tècniques
constructives contemporànies, destaquen del conjunt homogeni i no s’integren en el mateix.
Excepcionalment, hi ha ampliacions d’aquesta època que, pel seu rigor compositiu i de
materials, sí que resten perfectament integrats en el conjunt.
d) Volums i coberts aïllats anteriors als anys 50 del segle XX: Volums i coberts generalment
destinats a usos agrícoles (corts, pallers, etc) que degut a les seves característiques formals i
constructives formen part del paisatge rural de Breda. Generalment es tracta de construccions
de poca entitat i d’una sola planta.
e) Volums i coberts aïllats posteriors als anys 50 del segle XX: Volums i coberts generalment
destinats a usos agrícoles de dimensions majors (adequats a les necessitats de l’activitat
agrícola contemporània). Es tracta de volums sense integració en el paisatge a causa de la
pèrdua de les tradicions constructives i compositives de l’entorn rural i la incorporació de
tècniques constructives contemporànies. Excepcionalment, hi ha construccions aïllades
d’aquesta època que, pel seu rigor compositiu i de materials, sí que resten perfectament
integrats en el paisatge.

Breda, abril de 2015

Arquitectes redactors:

Enric González Duran / Georgina Vázquez Utzet

L’Alcalde:

Sr. Jordi Iglesias i Salip

1.6.2. Criteris generals d’intervenció a les masies i cases rurals
Un cop establerta la classificació genèrica de les edificacions presents al Catàleg, el criteri general
d’intervenció serà aquell que tingui com a objectiu la integració efectiva de les edificacions dins del
patró estètic generalment acceptat propi per a les masies i cases rurals així com la seva integració en
el paisatge.
Per tant, tota intervenció tendirà a consolidar i protegir el volum original i
antigues que el pas del temps les ha consolidades com a elements propis de
tipus a i b. Es tendirà tant a la protecció dels volums com de la composició
(relació de buits i plens, materials, estructura, etc) així com d’elements
arquitectònic.

aquelles ampliacions
la masia (volums del
formal i compositiva
singulars amb valor

Així mateix, i respecte als volums classificats com a tipus c, es tendirà a la seva integració formal i
compositiva o bé al seu enderroc per tal ser substituïts, si s’escau, per uns volums millor emplaçats a
fi i efecte de minimitzar el seu impacte dins de la imatge de conjunt de la masia o casa rural. Els
nous volums hauran de seguir les pautes formals i compositives (relació de buits i plens, materials,
estructura, etc) de l’arquitectura tradicional de masies de l’entorn.
Respecte als volums aïllats, el criteri serà el de preservar aquells volums o coberts antics propis de
l’arquitectura tradicional (volums classificats com a tipus d) i enderrocar aquells altres que no estan
integrats (volums classificats com a tipus e), sobretot quan la desaparició de l’activitat agrícola els
converteixen en obsolets i sense ús.
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PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE BREDA
2. NORMATIVA:
Art. 1.- Naturalesa
1. La redacció del present Pla Especial té com a objecte identificar les masies, cases rurals i altres
construccions del municipi de Breda susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, justificant les
raons arquitectòniques, paisatgístiques, medi ambientals i socials que en determinen la preservació i
la recuperació.
2. El Pla Especial abasta les construccions situades en sòl no urbanitzable de les NNSS de Breda.
Art. 2.- Marc jurídic del Pla Especial
El Pla Especial es redacta d’acord amb allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010), en els seus articles 47.3 i 50 i
s’emmarca en els supòsits contemplats en l’article 67.1.g. El seu tràmit seguirà el procediment
establert per l’article 85.
2.1. El DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, estableix en l’article 47.3 què és
permès, 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, paisatgístiques o socials.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument
de planejament urbanístic general del 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.
Aquestes hauran d’estar incloses en el catàleg a que es refereix l’article 50.2, amb vista a destinarles a habitatge familiar; establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament;
establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de
restauració; equipaments o serveis comunitaris. Les construccions de l’apartat 2.1.b i 2.1.c no es
poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.
D’acord amb l’article 50.2, el planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un
catàleg les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de
rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació.
Si bé els nous POUM (Plans d’Ordenació Urbanística Municipal) han de contenir el catàleg específic
d’edificacions en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació (article 58.9), en el
cas de planejament no adaptat al DL 1/2010, la figura de planejament per regular-ho és el Pla
especial urbanístic (article 67.1).
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Aquest catàleg ha d’incloure les masies i cases rurals que estiguin incloses en Plans especials de
protecció del patrimoni o precatàlegs, així com les catalogades com a béns culturals d’interès
nacional o béns culturals d’interès local.

La Normativa estableix determinacions de caire general aplicable a totes les edificacions que estan
regulades pel present Pla Especial i les fitxes individualitzades complementen la documentació
genèrica de la Normativa a la casuística especial de cada masia.

Aquest Pla Especial està sotmès al planejament de rang superior, tant municipal com supramunicipal.

En cas de dubte o imprecisió es recorrerà als següents criteris:

Art. 3.- Àmbit
L’àmbit del Pla especial és el sòl no urbanitzable del municipi de Breda.

-

En cas d’imprecisió entre diferents documents prevaldrà aquells que regulin en més detall.
Atenent a la casuística pròpia de cada masia expressada a les fitxes, aquestes es consideraran
com a regulació més detallada que la Normativa del Pla Especial.

-

Les fitxes s’interpretaran dins del marc global que proporciona la Normativa del Pla Especial i
atenent als objectius i finalitats expressats a la Memòria.

Art. 4.- Vigència, modificació i revisió

Art. 6.- Classificació

El present Pla Especial té una vigència legal indefinida i obliga a l’Administració i els administrats.
Entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació definitiva al DOGC.

S’han classificat les masies i cases rurals en funció del seu valor arquitectònic, històric i paisatgístic,
en tres grans grups:

La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla s’ajustarà a allò establert al Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en
endavant, DL1/2010) i la seva modificació, Llei 3/2012 de 22 de febrer, i pel Decret 305/2006 de 18
de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant D
305/2006) o aquella normativa que els substitueixi.

Clau A:

Atenent als criteris i objectius descrits a la Memòria, es podrà revisar i actualitzar aquest Pla
Especial.

Inclou aquelles masies amb valor arquitectònic com a part de la història i l’arquitectura rural
tradicional del municipi. Tenen valor com a part d’un conjunt que conforma la imatge d’un territori.
Aquesta clau es divideix en subgrups en funció de l’estat de conservació i la quantitat de
modificacions que ha sofert.

Art. 5.- Contingut

B1: Masies o cases rurals en el quals no s’han realitzat modificacions ni afegits.

El present Pla especial es compon de la següent documentació:
1. Memòria justificativa dels criteris adoptats, pel que fa a les raons arquitectòniques, històriques o
paisatgístiques que determinen la preservació i recuperació de les masies i cases rurals.

Inclou els masos amb un valor arquitectònic notable, per la seva antiguitat i per les característiques
tipològiques, que en fan un element valuós com a mostra de l’arquitectura tradicional autòctona.
Clau B:

B2: Masies o cases rurals que han sofert modificacions i ampliacions de diversa importància.
B3: Masies o cases rurals que han sofert modificacions i ampliacions importants que distorsionen la
imatge original.

2. Normativa

Clau C:

3. Catàleg de masies i cases rurals que cal preservar o recuperar per raons arquitectòniques,
històriques o paisatgístiques.

Inclou aquelles ruïnes susceptibles de ser reconstruïdes donat que encara s’aprecia la volumetria i
característiques de l’edifici o aquelles de les quals es disposa de documentació suficient per a
reconstruir-les.

4. Annexes

Art. 7.- Segregació de finques.
Art. 6.- Interpretació del document.
Els documents d’aquest Pla especial s’interpretaran sempre atenent el contingut i d’acord amb els
objectius i finalitats expressades a la memòria.

Les segregacions de finques rústiques queden regulades per allò que estableix el Decret 169/1983, de
12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu, tant en secà com en regadiu, i el Decret 35/1990, de 23
de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal a Catalunya, que regula la segregació de terrenys
forestals. O normativa que els substitueixi.
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Art. 8.- Densitat i característiques dels allotjaments
1. S’admet la divisió horitzontal (amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic) si no
s’alteren les característiques originals de l’edificació amb les limitacions del present Pla Especial i
d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat.
2. Condicions per admetre la divisió horitzontal:
a) Que es respecti l’estructura de l’edificació i que aquesta ho admeti sense ampliacions, usant
únicament els volums identificats a l’apartat 3.2. de les fitxes, corresponents a la masia
original i en aquelles edificacions adossades que tenen valors arquitectònics, històrics i que
formen part del conjunt homogeni de la masia o casa rural.
b) Que la tipologia ho admeti i amb un màxim de 4 habitatges.
c) La quantitat d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó de 350 m2 per al
primer habitatge (principal) i de 150 m2 la mitjana dels restants habitatges.
d) L’espai exterior mantindrà l’aspecte unitari i no s’autoritzarà la col·locació de tanques o
elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt.

Art.9.- Condicions d’edificació
1. Són preferents la conservació, consolidació i restauració. En cap cas es permetran obres que
suposin un canvi en les característiques tipològiques i en l’essència del bé catalogat.
2. La reconstrucció, la rehabilitació i la reutilització del patrimoni arquitectònic rural ha de respectar
el volum preexistent i la composició volumètrica original i atenent a les successives ampliacions que
s’han dut a terme històricament i que determinen el seu estat compositiu actual. En el cas de
reconstrucció d’una masia o casa rural prou documentada es respectaran les superfícies, volums i
composició acreditats en la documentació de que es disposa.
3. Els edificis seran adequats a llur condició de rústica i utilitzaran materials tradicionals de façana i
coberta. Excepcional i justificadament es podran utilitzar altres materials sempre i quan no afectin la
imatge original de la masia.
4. Per a la reconstrucció de masies, cases rurals i altres edificacions serà obligatori disposar d’aigua
potable, energia elèctrica o alternativa, accés rodat i depuració d’aigües residuals (depuradora
biològica). En el cas de poder-se connectar a la xarxa municipal d’aigua i/o sanejament, el
manteniment, conservació o substitució de la xarxa des de la connexió fins l’habitatge anirà a càrrec
exclusiu del promotor.
5. Les fitxes individualitzades determinen el volum original i classifiquen la resta de volums.
L’objectiu genèric serà la protecció i rehabilitació del volum original i la integració compositiva de la
resta de volums atenent als criteris compositius de les masies tradicionals de la zona.

De caire general i particularment en referència a les obres admeses a les fitxes, s’entén com a:
a. Consolidació: Obres destinades a garantir l’estabilitat estructural de l’edifici. En cap cas suposaran
una alteració de les característiques tipològiques ni volumètriques.
b. Conservació: Obres destinades a garantir la durabilitat de l’edifici sense alterar-ne les
característiques.
c. Restauració: Obres destinades a la recuperació de la fisonomia formal, material i cromàtica que
tenia originalment l’edifici. Prèviament s’haurà d’aportar documentació que doni testimoni de l’estat
original.
d. Reutilització: Obres destinades a l’adequació de l’edifici a usos diferents dels originals. El canvi
d’ús no implicarà la pèrdua dels volums arquitectònics protegits.
e. Rehabilitació: Obres destinades a l’adequació de l’edifici a usos residencials o altres que precisin
complir les condicions de salubritat i habitabilitat. En cap cas representarà una pèrdua dels valors
arquitectònics.
f. Ampliació: Obres destinades a augmentar la superfície o volum de l’edifici, sense modificar ni
sobrepassar la coberta original del volum principal. En cap cas les obres d‘ampliació implicaran una
pèrdua dels valor arquitectònics.
g. Reconstrucció: Obres destinades a reconstruir les restes de l’edifici. La reconstrucció respectarà
les dimensions, volumetria, tipologia arquitectònica i materials de l’edifici original.
h. Rehabilitació integral: actuació global o conjunt d’actuacions que tenen per objecte la
rehabilitació del conjunt o part substancial de l’edificació i que suposin canvis en el sistema
estructural, redistribució general o substancial d’espais, increment de volum o sostre edificable, o
canvi en l’ús principal.
8. Els projectes de reconversió d’antiga edificació o d’obres de gran rehabilitació hauran d’incorporar
els paràmetres d’ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, o normativa que el substitueixi.
9. En les edificacions incloses en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
del Montseny els usos i intervencions es limiten als establerts en l’esmentat Pla especial,
especialment pel que fa a els criteris bàsics d’intervenció, les obres d’ampliació de les edificacions i
l’obertura de nous camins, i restaran subjectes a les determinacions de la pròpia normativa del Pla
especial.
10. Els enllumenats exteriors s’hauran d’adequar a les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el Reial
decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA07.
11. Qualsevol actuació associada a les masies i cases rurals haurà de complir els “Criteris
d’intervenció dels espais fluvials”.

6. Les fitxes individualitzades determinen les condicions d’edificació en cada cas que s’hauran de
complementar amb les condicions establertes en els diferents articles de la present normativa.
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Art. 10.- Ampliació d’edificacions existents
1. Les masies existents en el moment de l’aprovació inicial del Pla Especial podran, amb caràcter
general, ampliar justificadament el seu sostre edificat real fins un màxim del 20%, depenent de les
seves característiques arquitectòniques i d’evolució històrica. Excepte en aquells casos que les fitxes
individualitzades concretin el contrari. La definició del sostre edificat real resta definit al punt 7 del
present article. Aquesta ampliació es considera màxima i no es podrà esgotar quan l’increment de
volum afecti als valors arquitectònics de l’edificació original i de les seves ampliacions històriques
consolidades (volums del tipus a i b) o bé quan generi impactes paisatgístics negatius.
2. Aquests paràmetres podran ser excepcionalment superats en els supòsits següents:
a) Quan així s’indiqui a la fitxa.
b) Quan la implantació d’un determinat ús requereixi de la tramitació d’un Pla Especial i en
aquest es justifiqui l’escreix d’ampliació.
3. Les ampliacions no desvirtuaran la volumetria original ni els elements de valor i no es podran
emplaçar en els pallers o pallisses per tal de no desvirtuar la seva singularitat. Qualsevol ampliació de
l’edificació de la masia o edificació rural comportarà la recuperació prèvia de l’edifici antic que
estigui ruïnós o no utilitzat, i no suposarà la creació de nous habitatges. Abans d’ampliar s’haurà de
justificar la seva necessitat i la manca d’espai en l’edificació existent. L’ampliació està condicionada
a l’enderroc dels volums no reutilitzables o obsolets. Es prioritzarà l’ampliació a través de la
reutilització i transformació d’edificacions annexes a la principal, evitant al màxim les noves
ocupacions.
4. Les ampliacions en cap cas superaran l’alçada de l’edificació principal i s’ubicaran de manera que
no desvirtuïn ni restin importància a l’edificació original. No es podran dur a terme ampliacions
adossades a la façana principal. Les ampliacions seguiran els patrons d’ampliació històrics de les
masies: preferentment ampliant per la façana oposada a la façana principal o bé per les façanes
laterals perllongant la coberta original.
5. L’alçada de la coberta es podrà augmentar per raons d’habitabilitat en un màxim de 50 cm. En
qualsevol cas s’estudiarà el conjunt de manera que l’increment d’alçada no variï substancialment les
proporcions del conjunt edificat.
6. L’accés a tots els habitatges serà per la planta baixa. No es permet la construcció d’escales
exteriors en façana.
7. Es considerarà com a sostre edificat real el corresponent a la masia original i a aquelles
edificacions adossades que tenen valors arquitectònics, històrics i que formen part del conjunt
homogeni de la masia o casa rural. Així com pallers i altres elements aïllats que calgui protegir i que
s’assenyalen a les fitxes individualitzades. Aquests es corresponen amb els volums susceptibles de ser
utilitzats pels usos de l’article 47.3 del DL 1/2010 i que s’estableixen a les fitxes individualitzades a
l’apartat 3.2 de les mateixes.
No es considera sostre edificat als efectes del càlcul d’ampliacions els coberts aïllats o altres coberts
adossats de grans dimensions d’ús agrícola, ramader o qualsevol altre ús no destinat a habitatge, o
aquells volums no susceptibles de ser utilitzats per els usos de l’article 47.3, indicats a l’apartat 3.3
de les fitxes.

8. Les fitxes determinen les condicions d’ampliació concretes en cada cas. En aquelles masies amb ús
d’habitatge principal i vinculades a una explotació agrícola a la finca, excepcionalment es permetran
dur a terme ampliacions menors destinades a ús habitatge de fins a 20 metres quadrats construïts
sempre que es justifiqui la seva necessitat dins del programa de l’habitatge existent. Preferentment,
les ampliacions es duran a terme consolidant volums adossats existents i sense ús d’habitatge. Les
ampliacions hauran d’estar integrades formalment amb el volum original i les ampliacions històriques
(volums tipus a i b). Aquestes ampliacions es podran dur a terme sense complir amb els requeriments
i obligacions descrits a l’apartat 3.4 de la fitxa.
9. Les masies i cases rurals que hagin estat objecte d’ampliacions recents, la superfície ampliada
computarà dins el còmput màxim d’ampliació permès a cada masia o casa rural i determinat en
aquest Pla especial.
10. Aquelles edificacions incloses en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc del Montseny estaran subjectes a les condicions d’ampliació establertes a la normativa de
l’esmentat Pla. En cas de diferències de criteri serà d’aplicació el més restrictiu.

Art.11.- Règim d’ús
1. Els usos possibles són, a més de l’activitat agrícola ramadera, els següents usos establerts en
l’article 47 del DL 1/2010: habitatge familiar; establiment hoteler amb exclusió de la modalitat
d’hotel apartament (aparthotel); establiment de turisme rural; activitats d’educació en el lleure,
artesanals, artístiques o de restauració; equipaments o serveis comunitaris. Així com qualsevol altre
que permeti la legislació urbanística vigent. En cada fitxa s’especificaran els usos permesos en cada
cas en funció de les característiques de la masia o casa rural.
2.- En cas que alguna de les edificacions es destini a establiment hoteler o a establiment de turisme
rural, s’haurà de complir els requisits que estableixi la normativa sectorial turística reguladora
vigent.
3. El canvi de l’ús principal està condicionat al compliment de les condicions d’ordenació, edificació,
serveis i accessos establerts a les fitxes individualitzades i a la normativa general. Així com
l’adequació de l’entorn, els accessos i els serveis. Prèviament a la implantació del nou ús caldrà
analitzar la seva compatibilitat, tant de l’estructura i característiques de l’edificació, com del seu
entorn. Es garantirà la disponibilitat d’accés rodat, aparcament de vehicles adequat al nou ús, aigua
potable, energia, depuració i tractament de residus d’acord amb el nou ús proposat.
4. En aquelles edificacions incloses en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc del Montseny els usos permesos són els establerts a la normativa de l’esmentat Pla.

Art.12.- Altres usos en sòl no urbanitzable.
Les activitats usos no previstos en el règim d’usos d’aquest Pla Especial, descrits en l’article 47 del
DL 1/2010, d’Urbanisme, i admesos pel planejament general o derivat en sòl no urbanitzable, es
tramitaran d’acord amb allò que disposa l’article 48 d’aquella llei.
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Art.13.- Serveis.
La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni rural, el canvi d’ús, l’increment en la intensitat de les
explotacions de qualsevol tipus de les permeses ha de garantir la dotació de serveis de:

protegits. En aquest sentit, i com a premissa general, no es permetran noves edificacions que
sobresurtin per sobre les carenes o d’altres inflexions convexes del terreny ni ocupar punts
culminants.

a. aigua potable.
b. tractament de les aigües residuals.
c. energia elèctrica o alternativa
d. accés rodat adequat.
e. aparcament adequat.

Art. 17- Detecció de risc.

Les edificacions hauran de tenir regularitzada la situació administrativa del seu punt d’abastament
d’aigua. Aquelles que es subministrin a partir d’aprofitament d’aigua procedents de pous o lleres
públiques, hauran de regularitzar la situació davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les edificacions situades en terrenys forestals hauran de justificar l’aplicació de les mesures de
prevenció d’incendis forestals que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, o normativa que la
substitueixi. Així mateix, les edificacions que confronten amb terrenys forestals hauran de disposar
de la franja perimetral de protecció amb les característiques tècniques que marca el Decret
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana o normativa vigent.

Les edificacions que generin aigües residuals i que no es puguin connectar a un sistema de
sanejament públic hauran de disposar d’un sistema de sanejament domèstic autònom i obtenir la
corresponent autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La construcció de nous accessos a edificacions que afectin terrenys forestals està condicionat a
l’autorització del Departament de la Generalitat competent en matèria de medi natural i
biodiversitat, i haurà de seguir la tramitació urbanística determinada a la Llei d’Urbanisme.
En les edificacions incloses en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del
Montseny l’obertura d’un nou vial estarà subjecte a les condicions establertes a la normativa de
l’esmentat Pla.

Art.14.- Gestió de residus.
Els projecte d’enderroc i edificació han de preveure la correcta gestió dels residus de la construcció
en instal·lacions degudament autoritzades d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus i de
prevenció i control ambiental d’activitats.

Les propostes d’intervenció hauran de determinar i especificar les possibles situacions de risc de
l’edificació (geològic, inundació, incendi,.....) i justificar el compliment de la normativa d’aplicació
al respecte.

Qualsevol actuació o ampliació de les edificacions situades en zona inundable o de les seves activitats
associades hauran de respectar l’establert al Reglament de la Llei d’Urbanisme o normativa que el
substitueixi. L’ampliació o consolidació de les edificacions requeriran l’informe favorable o
autorització de l’ACA. Les actuacions de transformació d’usos o remodelació i/o ampliació de les
construccions actuals estaran condicionades a l’adopció de les mesures de protecció passiva enfront
als riscos d’inundació.
L’ocupació, ús de l’aigua, modificació del relleu o construcció en la franja de terreny de 100 m
d’amplada al costat de les lleres públiques requerirà l’autorització de l’ACA.
Les edificacions situades en àmbits amb risc geològic hauran de presentar un informe favorable del
departament corresponent.
Per tal de minimitzar el risc que representen els incendis forestals, totes les edificacions i
instal·lacions situades en el límit o a l’interior de terrenys forestals, caldrà que disposin d’una franja
exterior de protecció d’una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació herbàcia i arbustiva i
amb una massa arbòria podada i aclarida.

Art. 15.- Protecció patrimonial
A les condicions d’ordenació i ampliació especificades a les fitxes, s’hauran d’incorporar les
prescripcions establertes pel catàleg de bens a protegir del municipi o altres catàlegs de patrimoni.
En les edificacions situades a l’entorn de jaciments arqueològics s’haurà de fer un control arqueològic
de qualsevol actuació que afecti el subsòl d’aquestes masies.

Art. 16.- Protecció del paisatge
Les propostes d’actuació a cada mas inclouran un estudi paisatgístic que avaluï l’impacte de la
intervenció en el seu entorn i les seves visuals des d’espais públics, carreteres, miradors i espais

Art. 18.- Servituds de carreteres.
Les edificacions situades dins la zona d’afectació de carreteres donaran compliment a la normativa
sectorial que les reguli.
D’acord amb el Decret 293/2003:
1.- Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d’edificació no es poden autoritzar obres de
consolidació d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de l’edificació
existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i manteniment que no impliquin
reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d’ús, siguin compatibles amb l’ordenament urbanístic
vigent.
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2.- Per a qualsevol actuació que es dugui a terme dins la zona d’afectació de les carreteres (30
metres des de l’aresta exterior de l’explanació), la persona interessada ha de sol·licitar i obtenir
autorització de l’organisme titular de la via.

Art. 19.- Servituds aeronàutiques.
1. Part de l’àmbit del Pla especial està inclòs en la Zona de Servitud aeronàutica de l’aeroport de
Girona.
2. S’incorporen al Pla especial els plànols amb les línies de nivell de les superfícies limitadores de les
Servituds aeronàutiques que l’afecten, les quals determinen les alçades (respecte el nivell del mar)
que no ha de sobrepassar ninguna construcció (inclosos tots els seus elements com antenes,
parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats
decoratius,...), modificacions del terreny o objectes fixes (antenes, aerogeneradors incloses les
pales, cartells, ...), així com el gàlib dels vehicles.
3. A les àrees afectades per les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona no es permetrà la
instal·lació de cap activitat que emeti fum, pols, boira o qualsevol altre fenomen que constitueixi un
risc per les aeronaus que operen a l’aeroport de Girona, incloses les instal·lacions que puguin suposar
un refugi d’aus en règim de llibertat. També s’haurà de tenir en comte les possibles reflexions de la
llum solar en les taulades i cobertes, així com les fonts de llum artificial que poguessin molestar a les
tripulacions de les aeronaus i posar en perill la seguretat de les operacions aeronàutiques.
Qualsevol emissor radioelèctric o dispositiu que pugui generar radiacions electromagnètiques que
pertorbin el normal funcionament de les instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques requerirà la
corresponent autorització.
4. Al trobar-se part del terme municipal inclosa en zones o espais afectats per Servituds
aeronàutiques Legals, l’execució de qualsevol construcció, instal·lació (pals, antenes, aerogeneradors
–incloses les pales-, mitjans necessaris per a la construcció (incloses les grues de construcció i
similars) o plantació, requerirà acord favorable previ de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
d’acord amb els articles 30 i 31 del Decreto 584/72 modificat por Real Decreto 297/2013.
En aquelles zones que no es troben afectades per les Servituds Aeronàutiques, l’execució de qualsevol
construcció o estructura (pals, antenes, aerogeneradors – incloses les pales-, etc.) i la instal·lació
dels mitjans necessaris per la seva construcció (incloses les grues de construcció i similars), que
s’elevi una alçada superior als 100 metres sobre el terreny o sobre el nivell del mar dintre d’aigües
jurisdiccionals requerirà pronunciament previ de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en
relació amb la seva incidència en la seguretat de les operacions aèries, d’acord al disposat a l’article
8 del Decret 584/72 en el seva redacció actual.

Els projectes respectaran les tipologies tradicionals, interpretaran les seqüències constructives i
històriques i proposaran en essència la recuperació de les velles arquitectures. Les ampliacions i
reformes, tot i poder utilitzar nous materials de manera justificada, hauran d’estar en harmonia amb
les condicions estètiques i tipològiques tradicionals.
La rehabilitació i ampliació es farà preferentment amb materials tradicionals (pedra, fusta, teula
àrab, arrebossats i pintats) tenint en compte el caràcter rural de l’entorn i a fi d’assolir un grau
d’integració en el paisatge.
Excepcionalment es podrà admetre altres materials de coberta, estructura i tancaments si el projecte
presentat així ho justifica. La incorporació d’aquests materials estarà sotmesa al criteri dels Serveis
Tècnics municipals.
Totes les actuacions aniran encaminades a la recuperació i integració en l’entorn de les edificacions
del medi rural, i per tant, s’hauran d’anar substituint els materials no propis de l’arquitectura
tradicional de la zona per d’altres que segueixin els canons estètics de les masies tradicionals.
2. Disposicions particulars
2.1. Materials
Els materials seran els propis de l’arquitectura rural tradicional de l’entorn.
a) tancaments:
- Les fusteries seran de fusta o d’alumini.
- Només es permeten els colors de la carta del nucli antic.
b) paraments exteriors:
- Les façanes seran arrebossades amb pigments terrosos.
- Les façanes existents construïdes originalment de pedra per anar vista podran mantenir-la i
recuperar-la.
c) coberta:
- teula àrab a dues o una vessant amb colors terrosos.
d) ràfecs:
- Sobresortiran un màxim de 35 cm del pla de façana. Es podrà emprar fusta, llosa de pedra o
formigó.
- Les cornises poden formar-se amb obra de fàbrica revestida de morter.

Art.20.- Condicions estètiques i tipologia de l’edificació

e) obertures:

1. Disposicions generals

- Es mantindran i, en tot cas es recuperaran, les proporcions tradicionals de les obertures.

Les obres de rehabilitació i restauració tenen per objecte adaptar velles construccions a uns nous
usos, i consolidar les estructures i els tancaments per fer els edificis més utilitzables.

- La formació de noves obertures seguirà els canons tradicionals amb predomini de les proporcions
verticals i del ple sobre el buit.
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- En les cabanes i pallisses que no estiguin tancades es poden construir superfícies de tancament
d’altres materials que no siguin pedra o arrebossat. En qualsevol cas s’haurà d’evidenciar que no
estava tancat per mitjà de l’endarreriment necessari del tancament.

No obstant l’anterior, les prohibicions d’usos establertes pel planejament municipal general o derivat
seran sempre d’aplicació preferent respecte usos permesos en aquest Pla Especial si entren en
contradicció.

Art.21.- Procediment

Art. 24.- Disposició addicional segona.

Un cop finalitzat el procediment per a l’aprovació definitiva del Pla Especial, per l’aprovació de
projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable caldrà seguir
el procediment establert en l’article 50 del D 1/2010.

L’Ajuntament de Breda podrà incloure en el Catàleg altres masies i cases rurals susceptibles de
reconstrucció o de rehabilitació, justificant les raons arquitectòniques, paisatgístiques,
mediambiental i socials que en determinin la seva preservació i/o recuperació. Per fer-ho caldrà
tramitar una modificació del present Pla especial urbanístic.

Art.22.- Projecte d’intervenció
1. El projecte per a la intervenció en cadascun dels edificis d’aquest catàleg constarà com a mínim de
la documentació següent:
a) plànol de situació, cadastral i ortofotoplànol.
b) plànols d’aixecament que descriguin l’edificació i el seu funcionament estructural en planta, alçat
i secció a escala 1/100.
c) fotografies de l’edifici i l’entorn.
d) Plànol topogràfic amb les cotes d’arrencada de l’edificació existent.
e) Plànols del projecte amb la descripció detallada dels elements a substituir, ampliar o reformar i
materials a utilitzar.

Art. 25.- Disposició addicional tercera.
1.Els habitatges preexistents en sòl no urbanitzable, que no siguin inclosos en el catàleg de masies o
cases rurals, poden romandre sobre el territori amb l’ús esmentat, si el planejament urbanístic no ho
impedeix, i se subjecten al règim següent:
a) Si els habitatges es van implantar il·legalment, i ha prescrit l’acció de restauració de la realitat
física alterada, resten subjectes al règim de fora d’ordenació que estableix el DL 1/2010 .
b) Si els habitatges no es van implantar il·legalment, resten subjectes al règim de disconformitat que
estableix el DL 1/2010. Sempre que el planejament general no ho impedeixi, aquests es podran
ampliar únicament per adequar-se a les condicions d’habitabilitat i amb un màxim del 10% de la
superfície real del cos principal. Es seguiran els criteris generals establerts en aquesta normativa.

f) Memòria justificativa de la intervenció que inclogui la descripció dels serveis, accessos i estudi
paisatgístic.
g) En els casos d’ampliació i canvi d’ús principal prèviament s’haurà de presentar un avantprojecte
per tal d’avaluar la proposta.
2. En el cas que l’objectiu de la intervenció sigui la reconstrucció d’una masia o casa rural prou
documentada, el projecte s’acompanyarà dels documents que acreditin la superfície edificada,
volums, composició volumètrica i aspecte exterior.

Breda, abril de 2015
Arquitectes redactors:

L’Alcalde:

3. Les obres de reforma i ampliació hauran de respondre a un projecte integral per a la totalitat de la
masia o casa rural.
Enric González Duran / Georgina Vázquez Utzet

Sr. Jordi Iglesias i Salip

Art. 23.- Disposició addicional primera.
Les normes d’aquest Pla Especial, pel seu caràcter específic regulador de la preservació, rehabilitació
o reconstrucció de masies i cases rurals en desenvolupament directe de les determinacions del DL
1/2010 són d’aplicació preferent a altres normes urbanístiques del planejament municipal general o
derivat.
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PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE BREDA
3. CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL
MUNICIPI DE BREDA:
3.1. Introducció.
1. Catàleg inclou aquelles masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable que cal
preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques.
2. Per la redacció de les fitxes s’ha utilitzat documentació i informació facilitada per l’ajuntament i
els propietaris de les masies.
3. Els plànols de funcionament de cobertes de cada masia s’han realitzat en base al plànol
planimètric a escala 1.5000 de ICC. L’objectiu d’aquests plànols és fer un esquema aproximat de
volumetria i dimensions.
En el plànol s’ha grafiat l’accés principal i s’ha remarcat el volum original així com les successives
ampliacions.
4. La superfície de les edificacions és orientativa i està extreta del cadastre, així com la superfície de
parcel·la.
3.2. Documentació.
1. Llistat de totes les masies i cases rurals incloses en el catàleg.
2. Plànol de situació de les masies i cases rurals incloses en el catàleg sobre base topogràfica de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
3. Fitxes individualitzades per cada masia o casa rural.
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PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO
URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE BREDA
Llistat de totes les masies i cases rurals incloses en el catàleg
1. Can Móra
2. Can Garola
3. Coll de n’Orri
4. Can Patranca
5. Can Pigot
6. Can Roc I
7. Can Roc II
8. Can Pau Curt
9. Can Mateu
10. Cal Rajoler
11. Can Manta
12. Cal Sastre II
13. Cal Padró
14. Cal Torrat
15. Can Quatre
16. Can Pallofa
17. El Ranxo
18. Can Cortina
19. Can Bosch
20. Cal Ros
21. Can Climent
22. Forn d’en Tomàs
23. Can Rafaló
24. Can Martí Escarré
25. Can Valent
26. La Farga
27. Can Minjolet
28. Can Hosta II
29. Molí d’en Fugaroles
30. Can Sagristià
31. Can Marc
32. Can Nota
33. Can Carlus
34. Cal Rei
35. Can Merla

PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE BREDA. Text refós abril 2015
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PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS
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PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ. ZONA PAGÈS DE DALT
E: 1/10000

1
2

CAN VALENT

Pla Especial: Catàleg de masies i cases rurals en sòl
no urbanitzable del municipi de Breda

categoria:

B2

25

nucli o indret:

PAGÈS DE DALT

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ
I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:
Valor arquitectònic i social com a mostra de l'arquitectura rural popular de la
zona. Categoria B2.
Any construcció volum principal: anterior a 1950

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL
1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic:
Edificació formada per un volum principal amb tres crugíes de PB+1 i planta
rectangulars amb coberta a dues aigües amb el carener paral.lel a la façana
principal (sud). Aquest té un sol cos afegit en forma de "L" pel costat est i
ocupant tota la amplada de façana est del volum principal. Aquest consta de
coberta d'una sola pendent perpendicular a la façana del cos principal i
compleix la funció d'ampliació de l'habitatge.

3. DETERMINACIONS NORMATIVES
Superfície parcel·la: 2.069 m2

La coberta del volum principal és de teula àrab amb ràfec constituït per la
simple volada d'una part de l'ultima filera de teules de la coberta. L'annex
consta també de coberta de teula àrab però amb dos tipus de ràfec, la part
més estreta té cairats de fusta i sobre d'aquest una peça ceràmica remolinada
més la volada de part de l'última teula, mentre que la part més allargada és
igual però sense els cairats de fusta.
El mas està envoltat de camps i zones arbrades i disposa de tanca d'accés.

3.1. Volumetria original:
Es mantindrà el volum principal.
3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l'art. 47.3 LUC:
El volum principal i el volum adossat a aquest per la banda est. No inclou la
part d'edificació situada a la cantonada nord est.
3.3. Volums no utilitzables pel usos previstos a l'apartat anterior i altres
limitacions:
Tots els volums no descrits en l'apartat 3.2.

1.2. Ús actual i titularitat:
Habitatge principal, ús no agrícola.
Titularitat privada.

3.4. Condicions d'ordenació, edificació, serveis i accés:
En el cas de canvi d'ús, ampliació o rehabilitació integral:
- Al volum adossat per la banda est, caldrà refer les proporcions de les
obertures per tal de que aquestes adoptin una proporció més vertical i en
consonància amb l'arquitectura rural de l'entorn.
- Els porxos adossats a la façana est es podran tancar parcialment, mantenint
l'aspecte actual de la façana sud predominant el buit sobre el ple. A aquests
efectes, es permetrà realitzar un tancament vidriat però enretirat un mínim
de 1.00 metres respecte el pla de façana sud.
- Caldrà mantenir les inscripcions i l'emmarcat de pedra de la porta d'accés.

1.3. Estat de conservació de l'immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Estat de conservació acceptable.
Disposa de subministrament elèctric, aigua de xarxa i pou i sanejament
autònom (fosa sèptica).
1.4. Accessibilitat des dels camins públics:
Accés des de la carretera de Breda a Riells (GIV 5521), passant primer pel
tram de carretera inventariada per l'Ajuntament amb el codi 34CR0297 ó
00327 i enllaçant amb el camí sense asfaltar 34CR294 ó 00323 , on al principi
del camí es troba la porta d'accés a la finca.

En el cas d'altres tipus d'intervencions, no es podrà dur a terme cap canvi que
suposi una alteració de l'aspecte formal de l'edificació.
3.5. Usos admesos:
Tots els usos admesos per l'article 47.3 de la LUC amb les limitacions
establertes a la normativa del Pla especial.

N

Referencia cadastral

Coordenades UTM

Superfície

Escala

(cadastral)

17030A004000920000SQ

Façana sud

Façana sud

Façana est

248 m2

Façana nord

1:500

Façana nord

Façana oest
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PAGÈS DE BAIX

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ
I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL:
Valor arquitectònic i social com a mostra de l'arquitectura rural popular de la
zona. Categoria B2.
Any construcció volum original: anterior a 1950

1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL
1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic:
Edificació formada per un volum original rectangular de dues crugíes de PB+1
i coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal
(sud). Aquest es va ampliar pel costat est seguint el pendent de la coberta
del volum original. Adossat a la façana nord hi ha un volum amb façana
principal a l'oest i coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana.
L'ús de la planta baixa és de garatge o magatzem i en planta pis de dos
habitatges amb accés des de dues escales exteriors. Adossat a la façana est
d'aquest volum hi ha diversos coberts oberts.

3. DETERMINACIONS NORMATIVES
3.1. Volumetria original:
Es mantindrà el volum original.

Superfície parcel·la: 131.864 m2

Davant de la façana oest hi ha un conjunt d'edificacions ubicades al voltant
d'un pati. Les edificacions situades al nord i sud d'aquest patí són coberts
agrícoles.

3.2. Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l'art. 47.3 LUC:
El volum original i tots els volums tancats adossats al volum original.
3.3. Volums no utilitzables pel usos previstos a l'apartat anterior i altres
limitacions:
Els volums no descrits a l'apartat 3.2, especialment tots els coberts.

A l'est de l'edificació principal hi coberts ramaders.
El mas està envoltat de camps i zones arbrades i disposa de tanca d'accés.

3.4. Condicions d'ordenació, edificació, serveis i accés:
En el cas de canvi d'ús, ampliació o rehabilitació integral:
- Si ha desaparegut o desapareix l'activitat agrícola en el moment de dur a
terme el canvi d'ús, ampliació o rehabilitació integral, caldrà enderrocar
completament tots els coberts i instal·lacions agrícoles.
- Caldrà eliminar les escales exteriors d'accés a la planta pis del volum
annexat a la façana nord del volum original.
- Es podrà mantenir el porxo de la façana oest sempre que es substitueixin
íntegrament tots els materials no tradicionals per altres que seguieixin les
tècniques constructives tradicionals de les masies de l'entorn.

1.2. Ús actual i titularitat:
Habitatge. Ús agrícola i ramader.
Titularitat privada.
1.3. Estat de conservació de l'immoble o conjunt, serveis i situació de risc:
Estat de conservació correcte.
Disposa de subministrament elèctric, aigua de pou i sanejament autònom
(fosa sèptica).
1.4. Accessibilitat des dels camins públics:
Accés des de la carretera de Breda a Riells i Viabrea (GI-552), mitjançant un
camí sense asfaltar inventariat per l'Ajuntament amb la codificació 34CR0285
o 00314, d'uns 750 metres des de la carretera fins al volum principal.

En el cas d'altres tipus d'intervencions, no es podrà dur a terme cap canvi que
suposi una alteració de l'aspecte formal de l'edificació.
3.5. Usos admesos:
Tots els usos admesos per l'article 47.3 de la LUC amb les limitacions
establertes a la normativa del Pla especial.
3.6. Elements especials a preservar i altres condicions específiques:
Caldrà mantenir les inscripcions i ammarcaments d'obertures antics.
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Superfície
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(cadastral)
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Façana sud

Façana nord-oest

Façana est

1.202 m2

Coberts zona nord del pati

1:500

Edificació situada a l'oest del pati

Coberts zona sud del pati
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URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE BREDA
Annex 1: Plànol Servituds aeronàutiques aeroport Girona
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Annex 2: Plànols del PEP del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny
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Annex 3: Plànols informatius. Tipus i categories de Sòl no Urbanitzable segons NNSS Breda

