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1.- AMBIT DEL SECTOR
L’àmbit afectat pel Pla Especial està format per tres finques cadastrals conegudes amb el nom
de Mas Turon situades al veïnat de Sant Daniel núm. 140 del municipi de Tordera, província de
Barcelona.
Es correspon a les finques cadastrals número 50, 51 i una meitat de la finca 56 del polígon 7 de
Tordera (08284A007000500000PY, 08284A007000510000PG i 08284A007000560000PF) i la
seva superfície total és de 27.113,00 m2 segons cadastre (7.962, 14.940 i 4.211 m2
respectivament). (Veure annex: fitxa cadastral de la finca 50 del polígon 7, fitxa cadastral de la
finca 51 del polígon 7 i fitxa cadastral de la finca 56 del polígon 7).
Registralment la finca es correspon a les finques 1453, 1251, 4135 i part de la finca 19102 de
Tordera. La seva superfície segons escriptures és de 26.094,568 m2 (6.000, 7.344,758,
9.449,810 i 3.300,000 m2 respectivament). (Veure annex: nota simple de la finca 1453, nota
simple de la finca 1251, escriptures de compra-venta de la finca 4135 i escriptures de
segregació i compra-venta de la finca 19102).

2.- INICIATIVA I PROPIETAT DEL SÒL

El promotor del present Pla Especial per a la implantació d’una aula rural en sòl no
urbanitzable a Mas Turon, és l’Elena Dorado Parnell, amb N.i.f. 38.857.847-Z i domicili a
efectes de notificacions al carrer Fluvià núm. 10 de Malgrat de Mar, província de Barcelona.
Tal i com es pot comprovar segons còpia de les notes simples i de les escriptures adjuntades
en l’annex d’aquest projecte, actualment les finques 1453 i 1251 són propietat del sr. Miguel
Turon Vivolas; la finca 4135 és propietat dels srs. Joaquin Turon Monràs i Maria Adoración
Barrabes Mayor; i finalment la part indicada en escriptures de la finca 19102 és propietat del sr.
Joaquin Turon Monràs. (Veure annex: nota simple de la finca 1453, nota simple de la finca
1251, escriptures de compra-venta de la finca 4135 i escriptures de segregació i compra-venta
de la finca 19102).
La relació entre aquests i la promotora de l’aula d’entorn rural, la sra. Elena Dorado Parnell, és
la següent: els srs. Joaquin Turon Monràs i Maria Adoración Barrabes Mayor són el sogres de
la sra. Elena Dorado Parnell, mentre que el sr. Miguel Turon Vivolas és el pare del sr. Joaquin
Turon Monràs. L’explotació agrícola que ha passat de pares a fills fa ús de les diferents
propietats descrites i, tal i com s’adjunta en l’annex, actualment està a nom de la sra. Maria
Adoración Barrabes Mayor. (Veure annex: declaració censal d’alta de l’activitat)

3.- ESTAT ACTUAL
La finca està situada al sud-est del casc urbà de Tordera i geogràficament més propera al casc
urbà de Blanes. La seva geometria és força irregular i topogràficament la finca és pràcticament
plana. La distància en el sentit longitudinal, és a dir, en sentit est-oest, és de més de 260 m,
amb un desnivell d’uns 2 m des del llindar est a la part més baixa del llindar oest. La seva
amplada és d’uns 125 m en la zona més ampla, amb un desnivell cap el límit sud (el més baix
topogràficament) del voltant de 4 m.
En la zona est de la finca es situa el seu conjunt edificat. La casa rural original de Mas Turon en
forma l’edifici principal, i al seu voltant s’hi ha anat edificant altres construccions al llarg dels
anys (Veure annex: edificacions admeses en sòl no urbanitzable segons llistat del PGOUM).
Així, a l’habitatge principal de planta baixa i planta pis, actualment habitat, s’hi adossa una
edificació en l’extrem oest que en planta pis forma un altre habitatge, a més d’altres edificacions
que es van adossant a l’extrem est i a la zona nord, i que van formant una sèrie de magatzems
i coberts a disposició de l’explotació agrícola de la finca. A l’extrem oest, lleugerament separat
de l’edificació principal, existeix un pou amb una petita edificació auxiliar tancada on es situen
les seves màquines, i una altra petita edificació semioberta que s’utilitza com a cremador. Al
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sud de l’edificació principal s’hi situa un galliner, un dipòsit d’aigua de reg descobert de forma
circular i un altre dipòsit d’aigua de reg semienterrat. Separats uns 5 m al nord del cos principal,
existeixen dos coberts també d’ús agrícola i un altre galliner. A menys de 2 m d’aquests, i
encara més al nord, existeix un gran hivernacle, i a l’oest dels mateixos coberts, un altre
hivernacle més petit. Finalment, a l’extrem est edificat, existeix un altre habitatge de més recent
construcció amb els seus porxos i garatge (Veure annex: llicència d’obres de l’habitatge més
recent de la finca (1975)). La meitat est de la finca cadastral núm. 51 està delimitada per una
tanca de malla d’acer galvanitzat de simple torsió d’aproximadament 1,80 m d’alçada.
La resta de finca no edificada està formada per diferents camps de conreus destinats a horta.
Alguns d’ells estan separats per marges on es situen alguns arbres fruiters de manera aïllada.
També existeixen arbres fruiters i d’altres en el perímetre que separa la zona edificada dels
camps de conreu. Finalment, a l’extrem nord-oest, es pot apreciar l’existència d’alguns ceps.
Actualment tota la finca està qualificada urbanísticament com a agrícola, un ús que, segons els
ortofotomapes del ICGC es remonta com a mínim fins l’any 1946.
L’accés a la finca es produeix des d’una pista de sauló d’uns 4 m d’amplada que arrenca des
de la carretera GI-600, situada a uns 300 m d’aquesta. Aquesta mateixa pista principal segueix
en direcció sud fins a trobar-se amb la carretera GI-682, a poc més de 1 km. Des d’aquesta
pista principal en neix una de secundària que serveix a algunes finques veïnes i que forma el
límit sud de la finca de Mas Turon.
L’entorn on s’ubica la finca està format per algunes cases disseminades i principalment per
camps de conreu. En destaca la presència de la carretera GI-600 a uns 280 m en direcció nordest i la presència de la línia de FFCC a uns 450 m en direcció sud-oest. A més, més enllà
d’aquesta línia de FFCC, també es destacable la presència del riu Tordera a uns 700 m en línia
recta en la mateixa direcció sud-est.
Actualment, la finca disposa de servei d’electricitat i telefonia. L’aigua utilitzada prové d’un pou
propi i les aigües residuals s’aboquen directament a un reg de la pròpia finca, entre els camps
de conreu.

4.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
El Planejament vigent a l’àmbit d’actuació és el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de
Tordera, publicat al DOGC el 23 de gener del 2004.
Aquesta Pla General qualifica tot l’àmbit d’actuació com a sòl no urbanitzable, tot ell formant
part de la mateixa zona segons el plànol núm. 20 de Qualificació del sòl a escala 1/5.000. Així,
l’àmbit d’actuació queda qualificat com a zona A01 agrícola i disposa d’una superfície total,
segons cadastre, de 27.113,00 m2.
qualificació del sòl
zona A01 Agrícola

superfície
27.113,00 m2

La regulació general del sòl no urbanitzable s’indica en el capítol 1: sòl no urbanitzable,
disposicions generals del Títol VII: normes relatives al sòl no urbanitzable de les ordenances
d’edificació del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal.
La regulació de les diferents zones d’aquest sòl no urbanitzable s’indica en el capítol 2: les
unitats zonals en sòl no urbanitzable del mateix Títol VII: normes relatives al sòl no urbanitzable
de les ordenances d’edificació del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal. (Veure annex:
extracte de la normativa del PGOUM de Tordera.)
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5.- ANTECEDENTS I OBJECTIU DEL PLA ESPECIAL
En data de 19 d’octubre de 2016 l’Elena Dorado Parnell sol·licita a l’Ajuntament de Tordera la
implantació d’una aula d’entorn rural en el veïnat de Sant Daniel, concretament en una porció
de terreny formada per les finques 50, 51 i part de la 56 del polígon 7 del cadastre de rústica.
El 24 d’octubre de 2016 l’Elena Dorado Parnell sol·licita que l’Ajuntament requereixi el preceptiu
informe de l’ACA.
El 28 de novembre de 2016 s’aporta nova documentació a l’expedient.
El projecte presentat es sotmet a exposició pública pel termini d’un mes, resultant que l’anunci
fou publicat al tauló d’anuncis de l’Ajuntament de Tordera, al diari ARA en data de 18 de gener
de 2017 i al BOPB de 26 de gener de 2017 sense que es presentés cap al·legació al projecte
en el termini atorgat.
En data de 7 i 10 d’abril de 2017, una vegada obtinguts els corresponents informes de l’ACA, el
Departament de Cultura, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’arquitecta municipal i el lletrat assessor municipal
emeten informe favorable a l’aprovació prèvia del projecte per tal que es sotmeti a l’informe
preceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
En data de 18 d’abril de 2017 l’Ajuntament de Tordera dicta el Decret d’Alcaldia núm. 2017/548
mitjançant el qual aprova amb caràcter previ el projecte d’actuació específica per a la
implantació d’una aula d’entorn rural en sòl no urbanitzable al veïnat de Sant Daniel núm. 140
(Mas Turon). Així mateix decreta trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb allò que disposa l’article 54.1 del Decret
64/2014 de 13 de maig, sobre protecció de la legalitat urbanística; a fi i efecte que, en virtut del
que estableix l’article 55 de l’esmentat Decret 64/2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme
competent procedeixi a llur aprovació definitiva.
En la sessió celebrada el 8 de juny de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
adopta el corresponent acord en referència al citat projecte en sòl no urbanitzable per a la
implantació d’una aula d’entorn rural a la finca de Can Turon del veïnat de Sant Daniel del
terme municipal de Tordera, on es denega l’aprovació definitiva indicant que:
-

Atès que l’activitat que es projecta és una activitat col·lectiva de caràcter cultural o de
lleure que requereix instal·lacions, la seva autorització requereix la tramitació prèvia
d’un pla especial urbanístic de protecció del medi físic, d’acord amb l’establert en
l’article 881 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Tordera.
A més, caldria que en la redacció d’aquest pla especial es tinguessin en consideració
les observacions següents:

-

Atesa la manca de condicions d’habitabilitat de les construccions on el projecte preveu
situar les activitats amb els infants i els seus monitors, caldria ressituar aquestes
activitats a l’interior de l’edificació original de Can Turon, amb la previsió de les obres
que siguin necessàries per condicionar adequadament els diferents espais. Així doncs,
caldria situar dins de l’edifici l’aula-taller, la sala de monitors i els lavabos.

-

Caldria rehabilitat adequadament la resta d’edificacions existents en la finca on es
desenvolupi l’activitat, per tal de garantir-ne la salubritat i la seguretat. En aquest sentit,
seria necessari, entre altres actuacions, preveure la substitució de la totalitat de les
cobertes de fibrociment existents en la finca.

-

Caldria preveure l’enderroc dels coberts de planta baixa annexos a l’edificació principal
de can Turon, amb l’objectiu d’ordenar adequadament el conjunt i recuperar la
volumetria original de l’edifici.
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Caldria completar la documentació amb un plànol descriptiu de la zona d’aparcament i
de la zona de pícnic i de jocs, així com de totes les seves instal·lacions.

Així doncs, l’objectiu del present Pla Especial és el d’exposar i justificar urbanísticament el nou
ús proposat d’aula d’entorn rural en una finca rústica del terme municipal de Tordera, en la qual
actualment hi existeix una explotació agrícola i una sèrie d’edificacions, algunes d’elles
pràcticament obsoletes. Es pretén establir l’ordenació i les condicions d’implantació d’aquesta
actuació, fent compatible l’ús de l’explotació agrícola existent amb les activitats col·lectives de
caràcter cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupen a l’aire lliure i que es
proposen a la finca, així com la compatibilitat de totes elles amb el medi rústic on està situada,
definint també les condicions edificatòries i establint les mesures de seguretat i protecció
necessàries de l’entorn natural i dels usuaris donant resposta, en tot el seu conjunt, als
requeriments i observacions realitzats per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Això es concretarà en:
-

Definir l’ordenació urbanística de l’àmbit per tal de dur a terme l’activitat proposada.
Definir els usos principals permesos en l’àmbit d’actuació.
Regular les edificacions permeses i les seves condicions.
Regular i protegir el paisatge de l’àmbit afectat.

6.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
La pèrdua de rendibilitat de les activitats agràries ha derivat en la decadència del complex
residencial i agrari, fins l’abandonament dels conreus i la desaparició de l’activitat econòmica
vinculada. Aquesta involució que és molt freqüent en les explotacions rurals de la zona, fa
plantejar la necessitat de reconvertir les funcions originals de la finca adaptant-les a nous
models econòmics que facin viable la conservació del conjunt.
És a partir de la conjunció de diversos usos vinculats a noves modalitats econòmiques que es
pretén aconseguir diversificar l’activitat de la finca, actualment en descens i amb algunes de les
seves edificacions obsoletes. Tanmateix, el propi fet de que es regulin els usos de la finca a
través de les especificacions del Pla Especial, garanteix el manteniment de l’indret i la protecció
de les zones adjacents.
Tal com es defineix en l’”ordre de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les
característiques i els requisits mínims de les aules d’entorn rural”, s’entén per aula d’entorn
rural el conjunt d’aplicacions que es realitzen en una explotació agrària en funcionament,
amb la finalitat de mostrar als visitants les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i/o
de transformació dels productes que s’hi porten a terme. (Veure annex: ordre de 16 de
setembre de 1992 per la qual es creen i es fixen les característiques i els requisits mínims de
les aules d’entorn rural).
Així doncs, resulta imprescindible la realització d’aquesta activitat en una finca situada en sòl no
urbanitzable i formada per una explotació agrícola, ramadera i/o forestal, per la qual cosa la
finca de Mas Turon esdevé un lloc idoni per a realitzar aquesta activitat que requereix de la
utilització de part del propi conjunt edificat de la finca i dels terrenys que l’envolten per tal de
desenvolupar-la correctament, per la qual cosa és necessària la redacció del present Pla
Especial de protecció del medi físic.
Es proposa que l’aula d’entorn rural de Mas Turon ofereixi l’oportunitat als infants d’introduir-se
en la vida real de pagès: conèixer les diferents hortalisses (entre d’altres) que s’hi cultiven, com
i quan es sembren, quan es recullen, quins estris s’utilitzen, per què son necessaris els
hivernacles, conèixer alguns animals de granja... i aprofundir en els mateixos mitjançant
activitats lúdiques, potenciant el treball de la terra amb les mans. A trets generals, l’activitat
principal es realitza en 4 fases. En primer lloc es realitza una recepció i introducció a l’activitat
que es durà a terme durant l’estada. Posteriorment es realitza una passejada pel camp per
poder aprofundir en les explicacions en funció de l’edat dels alumnes, sobre el mateix terreny.
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Seguidament es procedeix a realitzar un treball de sembra d’algun producte i finalment es recull
una petita caixa de verdura.
L’activitat es dirigeix principalment a llars d’infants i a escoles d’educació infantil, primària i
secundària. Els alumnes passarien la seva jornada escolar en el recinte de l’aula d’entorn rural,
tenint l’oportunitat d’apropar-se a la natura, manipular els aliments del camp, les seves llavors,
visitar els animals de la granja i treballar paral·lelament amb els costums i tradicions que les
envolten com ara la verema, la castanyada, els diferents mètodes de conservació dels
aliments...
Per tant, resulta evident que l’activitat que es vol realitzar a la finca de Mas Turon és la
regulada per l’”ordre de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les
característiques i els requisits mínims de les aules d’entorn rural”, que tal i com s’ha comentat
anteriorment defineix aquestes aules d’entorn rural com el conjunt d’aplicacions que es
realitzen en una explotació agrària en funcionament, amb la finalitat de mostrar als
visitants les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i/o de transformació dels
productes que s’hi porten a terme.
Així mateix, la ubicació de la finca resulta adequada a l’activitat que s’hi vol afegir per la seva
proximitat respecte a la carretera comarcal GI-600 des de la qual s’accedeix al camí que dona
accés a la finca i que es troba a escassos 300 m de la mateixa, o fins i tot a la GI-682 que es
troba a aproximadament 1 km de la mateixa.
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme indica en el punt 4 del seu article 47: règim d’ús del sòl no
urbanitzable, que: “El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a
destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi
rural”. Així mateix, en l’apartat a del mateix article 47 descriu que es consideren d’interès
públic: “Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l'ús de què es tracti” i en l’apartat b del mateix: “Els equipaments i serveis
comunitaris no compatibles amb els usos urbans”.
Per les característiques de l’activitat proposada per la finca de Mas Turon, cal que aquesta es
consideri com d’interès públic, com una activitat col·lectiva cultural, d’educació en el lleure i
d’esbarjo desenvolupada a l’aire lliure i no compatible amb els usos urbans. A més, no es creen
noves instal·lacions per tal de poder desenvolupar l’activitat, sinó que simplement s’adeqüen
les ja existents de manera que es compleix sobradament amb el requisit que les obres i
instal·lacions requerides són les mínimes i imprescindibles per a l’ús proposat. De fet, a
proposta de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, es procura en la mesura del possible reduir
les edificacions actualment existents a les mínimes imprescindibles per tal de desenvolupar
aquesta nova activitat a la finca, sense perdre de vista que paral·lelament a la nova activitat
proposada, es manté l’activitat agrícola i els habitatges existents a la finca, per la qual cosa, les
necessitats de superfície construïda respecte la situació actual es veuen incrementades.
L’àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual sigui
incompatible, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. A més, tampoc afecta la
connectivitat del territori ni disminueix la permeabilitat del sòl, en tant que no es preveu la
realització de cap tipus de paviment impermeable.
A més, segons el punt 7 de l’article 47: règim d’ús del sòl no urbanitzable, del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme; “L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els
casos la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima
integració ambiental de les construccions i les activitat autoritzades, i comporta per a la persona
propietària els deures següents:
a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva
massa vegetal en l’estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, en els termes
previstos en la normativa que sigui aplicable.
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b) Costejar i si s’escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la
construcció o l’edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l’administració
competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al
domini públic, quan n’hagin de formar part.
c) Costejar i, si s’escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar
compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l’acord d’aprovació
del projecte, respecte l’obtenció de subministraments, assoliment de nivells de
sanejament adequats o altres serveis.
d) Costejar i, si s’escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o
l’acord d’aprovació del projecte per tal d’evitar la fragmentació d’espais agraris i
l’afectació greu de les explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i
llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats
justificades.”
L’activitat proposada garanteix la preservació del sòl i la màxima integració ambiental de les
construccions i les activitats autoritzades, de fet el sòl es seguirà utilitzant de la mateixa manera
que amb la pròpia activitat agrícola, les construccions que s’utilitzen són les ja existents i
només queden afectades per petites intervencions interiors i l’obertura o ampliació d’alguns
forats que es procuraran integrar amb el tipus constructiu existent i per l’enderroc d’aquelles
que es troben en més mal estat amb la qual cosa s’aconsegueix ordenar i millorar la imatge del
conjunt.
Per tant, respecte l’apartat a, es conservarà el sòl i la seva massa vegetal en tota la finca,
excepte en la zona reservada per l’aparcament, on per raons òbvies es realitzarà un paviment
de sauló que garanteixi la permeabilitat del terreny. Les zones exteriors de joc a l’aire lliure es
mantindran amb la vegetació pròpia que sorgeixi per si mateixa, la qual es mantindrà curta a
través de segues periòdiques.
Respecte l’apartat b, la finca ja disposa de xarxa elèctrica i de telefonia, i obté l’aigua a partir
d’un pou propi.
Pel que fa a l’apartat c, caldrà realitzar una fossa sèptica que reculli les aigües fecals dels
lavabos de la nova activitat per tal de depurar-los abans de poder abocar les seves aigües
residuals al reg existent en la pròpia finca.
Finalment, respecte a l’apartat d, actualment no es preveuen mesures correctores per tal
d’evitar la fragmentació de l’espai agrari, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos i
serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades, ja que es considera que
l’impacte que genera l’activitat proposada és nul respecte l’existència actual de les edificacions i
l’espai agrari existent. L’única intervenció que es preveu en aquest sentit és la protecció de
vistes de la zona destinada a aparcament, segons s’exposarà en els posteriors apartats i en la
corresponent normativa.

7.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
La distribució dels diferents usos proposats que requereixen d’un volum edificat es realitza a
partir de les edificacions actualment existents i especialment d’aquelles zones obsoletes o que
puguin esdevenir prescindibles per a l’activitat agrícola de la finca, reorganitzant la resta dels
coberts i magatzems agrícoles al servei de l’explotació pre-existent, i eliminant aquells coberts
que es troben en un estat més precari i que, per tant, no són susceptibles d’aprofitar per a
realitzar-hi activitats amb infants.
Cal tenir en compte que l’activitat proposada requereix d’un important volum construït i que ha
de conviure amb la pròpia activitat agrícola que es segueix desenvolupant a la finca amb els
mateixos requeriments que fins ara, és a dir, amb les mateixes necessitats d’espais per a
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coberts, magatzems agrícoles i construccions al servei de la manipulació dels productes a més
dels diferents habitatges ocupats i que, per tant, també cal conservar.
Tot i així, la intervenció no proposa cap tipus de nova construcció, sinó més aviat el contrari, ja
que per poder reordenar el conjunt edificat es proposa l’enderroc del porxo que forma el cobert
agrícola 1 i l’enderroc del galliner 1 (veure plànol núm. 5: usos actuals en planta baixa), per
tant, en resulta que el volum total construït es redueix segons la proposta d’aquest Pla
Especial. Aquests enderrocs permetran ordenar adequadament el conjunt i recuperar la
volumetria original amb l’edificació principal i les edificacions auxiliars pròpies de l’activitat
adossades a aquest.
També cal tenir en compte que la nova activitat no es generarà completament d’inici, sinó que a
causa de la necessitat de la forta inversió necessària i de la inseguretat respecte del seu èxit de
funcionament, es preveu que l’actuació necessària per a que el seu funcionament sigui
totalment completat es divideixi en diferents fases que s’exposaran en el corresponent pla
d’etapes i en els propis plànols que acompanyen aquest Pla Especial.
Així doncs, respecte dels nous usos proposats en la finca i la seva distribució en la mateixa i
especialment en el seu conjunt edificat, a continuació es descriu i justifica l’actuació i
ordenament proposats:
En primer lloc, s’utilitzarà l’actual magatzem agrícola 4 indicat en els plànols com a l’espai
destinat a la zona de recepció-aula-taller on es realitzarà una primera explicació teòrica de
l’activitat a realitzar així com de les normes de comportament que regiran l’estada en el centre i
on es preveu que es puguin realitzar petits treballs que requereixi als alumnes estar a cobert o
disposar d’una taula de treball. Constructivament aquest magatzem està format per un
tancament d’obra de fàbrica de maó foradat sobre el que es recolza una coberta formada per
una estructura de biguetes de formigó autoresistent amb una coberta de plaques ondulades de
fibrociment (per l’edat de l’edifici, amb risc de contenir amiant). S’hi preveu realitzar una neteja
general del local inclòs de la menjadora existent la qual es preveu mantindre. Es formarà un
tancament d’obra en el límit est, per on es realitzarà l’entrada i es tapiaran, les obertures que el
comuniquen amb els altres magatzems de l’activitat agrícola situats en el seu límit sud. També
es preveu ampliar les finestres existents i crear una nova porta de sortida a la façana nord,
sempre mantenint proporcions verticals i procurant que els plens dominin sobre els buits en la
superfície de façana. A més, caldrà condicionar el recinte als requeriments necessaris segons
normativa d’aplicació per l’ús concret al que es destina. En aquesta aula es col·locaran unes
taules amb uns bancs que formin l’espai de treball dels alumnes. Tot i que es preveu un
aforament màxim de 180 usuaris de l’aula d’entorn rural (6 grups o classes diferents que en
funció de l’edat suposaran entre 25 i 30 alumnes per grup), cal tenir en compte que no tots
utilitzen aquesta zona de recepció-aula-taller en el mateix moment, sinó que els grups que
participen es van alternant el seu pas per l’aula en funció de la seva arribada al centre. De fet,
es preveu que aquesta zona de recepció-aula-taller tingui una capacitat màxima per 2 grups i
que l’estada dels diferents grups en la mateixa no superi generalment els 30 min.
Tocant-se en el límit oest amb la zona de recepció-aula-taller i pràcticament enfrontat amb el
cobert dels animals es situarà l’espai per l’emmagatzematge del menjar i dels estris necessaris
pels animals de l’activitat. Actualment aquesta edificació està formada per un tancament de
fàbrica de maó foradat i una coberta formada per una estructura de biguetes de formigó
autoresistent i coberta de plaques ondulades de fibrociment. En aquest espai es preveu la
realització d’una neteja profunda i la substitució de la coberta de fibrociment, igual que a la
resta d’aquesta edificació auxiliar adossada a la principal.
Encara més a l’oest d’aquest magatzem, a l’extrem que ocupa la pastilla edificada formada per
la zona de recepció-aula-taller, i el magatzem descrit anteriorment, es col·locarà el cos destinat
a lavabos, aprofitant també part d’un magatzem actualment existent. Igual que els anteriors,
aquest recinte està format per un tancament d’obra de fàbrica de maó buit amb una estructura
de biguetes de formigó autoresistents i plaques ondulades de fibrociment. En aquest cas, a
més de realitzar una neteja profunda, es formarà una nova solera de formigó armat i un
tancament d’obra de fins a 2 m d’alçada per independitzar els inodors i el lavabo accessible.
Les parets es sorrejaran per mantindre l’obra existent i es sanejarà i repassarà la menjadora
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existent, on s’hi col·locaran aixetes per tal d’utilitzar-la com a rentamans. Igual que a la resta
d’aquest cos adossat al principal, la intervenció es preveu en la fase 1 i conté la substitució de
la seva coberta de plaques de fibrociment.
Al nord de la zona de recepció-aula-taller, es disposa el cobert on es situaran els animals,
aprofitant la zona ocupada per un dels coberts existents. Aquest cobert està format actualment
per una estructura de pilars de pals i travesses de fusta amb biguetes també formades per pals
de fusta i amb una coberta de plaques ondulades de fibrociment. El seu estat és força precari,
per la qual cosa es preveu el seu enderroc per tal de reconstruir-lo en les condicions
adequades a l’ús al que es destina. La seva reconstrucció inclourà la realització de les diferents
corts dels animals previstos, segons condicions indicades en la normativa d’aplicació referents
al benestar animal. Tot i que la distribució de les diferents corts a l’interior d’aquest cobert
s’indiquen de manera indicativa en aquest Pla Especial, si que es preveu que els usuaris de
l’aula d’entorn rural puguin donar la volta a tot el perímetre de les corts, on inicialment només
es preveu que es disposi d’un xai, un porc, gallines i conills. Enganxat a aquest cobert, en el
seu límit oest, es realitzarà un petit tancat exterior format amb pals de fusta i reixa d’acer on es
col·locaran unes cabres nanes, que tindran en el cobert descrit anteriorment el seu espai de
pernoctació. Aquest cobert per les corts dels animals es proposa realitzar en una segona fase
degut a la inversió necessària per a l’enderroc i la reconstrucció del cobert i les seves corts,
tenint en compte que la seva existència no és imprescindible per a l’activitat de l’aula d’entorn
rural ja que, tal com es disposa en l’”ordre de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es
fixen les característiques i els requisits mínims de les aules d’entorn rural”, s’entén per aula
d’entorn rural el conjunt d’aplicacions que es realitzen en una explotació agrària en
funcionament, amb la finalitat de mostrar als visitants les activitats agrícoles, ramaderes,
forestals i/o de transformació dels productes que s’hi porten a terme, i considerant
especialment l’informe emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca respecte la
implantació de l’aula d’entorn rural a la finca de Mas Turon, on s’indica que “es recomana la
promoció de l’activitat agrícola-horta com a element educatiu”.
El magatzem agrícola 1 indicat en els plànols s’utilitzarà com a sala per als monitors que
treballin en el centre. Està format per murs de fàbrica de bloc de morter i un sostre de biguetes
de formigó autoresistents amb una solera ceràmica. Es mantindrà la distribució actual on es
repartiran una sala de treball de preparació de les activitats per part dels monitors, un despatx
pel cap de monitors i dues sales destinades a arxiu o magatzem del material utilitzat en les
activitats. Es sorrejaran els seus tancaments perimetrals per tal de deixar-los vistos, es
col·locaran fusteries a les finestres i s’obrirà una porta a la façana nord per tal que comuniqui
més directament amb la zona on es produeix la circulació principal dels participants a l’aula
d’entorn rural i per tal de mantindre una relació més directa amb els lavabos. La seva
intervenció es preveu en una tercera fase. Durant el funcionament de l’aula d’entorn rural en les
dues primeres fases, l’ús previst en aquesta sala per a monitors es realitzarà en la pròpia zona
de recepció-aula-taller, tenint en compte que l’aforament màxim en aquestes primeres fases
serà més limitat, la qual cosa permetrà disposar en aquest recinte d’un armari amb l’arxiu i el
material utilitzat en les activitats, i tenint en compte també, que la preparació de les activitats
per part dels monitors es realitzarà fora dels horaris d’ús del mateix recinte per part dels usuaris
de l’activitat. Pel que fa al despatx del cap de monitors, aquest es considera prescindible per les
primeres fases de funcionament de l’activitat, per tant, per un període limitat.
L’habitatge existent en planta pis sobre aquesta zona destinada a monitors, s’utilitzarà com a
zona d’espera del professorat que acompanyi als alumnes, els quals, en principi, no tenen
necessitat d’acompanyar els alumnes durant l’activitat. Aquest habitatge actualment en desús,
està format per murs d’obra de fàbrica, envans també d’obra i revestits, un paviment de rajola
hidràulica i una coberta formada per una estructura de biguetes de formigó autoresistents amb
una solera ceràmica sobre la que es suposa existeix uns envans de sostremort que a la vegada
suporten una nova solera ceràmica que forma la base de la coberta de teules. Aquest habitatge
es reformarà lleugerament per tal de dotar-lo d’una cambra higiènica amb accés des de
l’interior (actualment el seu accés es realitza des de l’exterior), una sala d’espera, un office i un
despatx de treball. Igualment que en la resta d’edificacions afectades, la intervenció que s’hi
preveu realitzar és mínima: es netejarà profundament i es col·locaran noves fusteries en les
seves obertures, a més de desplaçar un dels envans existents a la meitat sud, el qual suposarà
el tancament entre la sala d’espera i la cambra higiènica i es pintaran els seus tancaments
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interiors. Aquesta intervenció es preveu en una última fase 4 ja que no és imprescindible per al
desenvolupament normal de l’activitat proposada, tot i que cada vegada és més comú i esdevé
un valor afegit cada vegada més recomanable i de gran ajuda per diferenciar-se de la resta de
competidors d’aquest tipus d’activitats.
A més d’aquestes activitats que queden recollides en els volums edificats existents, també es
preveu la utilització dels dos camps existents al nord de l’hivernacle principal i a l’oest del
mateix hivernacle i del secundari, com a zona de lleure i pícnic. Aquests dos camps no seran
més que zones lliures d’obstacles destinades al joc i a pícnic. No s’hi preveu la realització de
cap instal·lació fixa llevat de la possibilitat de realitzar-hi algun sorrall o taules i bancs de fusta.
Els jocs que s’hi proposen seran sempre amb material que es pugui recollir una vegada
acabada l’activitat ja que el que es pretén és educar també en el joc i promoure els jocs que es
puguin desenvolupar en qualsevol lloc sense necessitat de cap tipus d’instal·lació. Es proposa
l’existència de dos camps diferenciats per tal d’assignar-ne un a cada grup en cas que
assisteixin a l’aula escoles o grups diferenciats.
La cantonada sud-est de la finca es reservarà a l’aparcament de vehicles, tant dels autocars
que puguin portar als infants com dels vehicles dels propis treballadors. Es preveu que s’utilitzi
per un màxim de 4 autocars i 6 turismes, per bé que aquesta intensitat només es produiria una
vegada completada tota la intervenció i només puntualment: cal tenir en compte que els mesos
de més intensitat d’ús d’aquestes activitats dirigides principalment a escoles són la tardor i la
primavera, mentre a l’hivern el seu ús és molt baix i a l’estiu pràcticament nul. A més, també cal
tenir en compte que no s’hi genera activitat cada dia, ni tant sols en les temporades altes, la
qual cosa permet aprofitar aquests dies lliures per a realitzar certs treballs específics de
l’explotació agrícola amb major seguretat. Per altra part, també s’ha considerat un turisme per
cada monitor necessari per a realitzar l’activitat amb el màxim d’aforament, quan és possible
que alguns d’ells puguin compartir vehicle, i per últim s’ha considerat que els 4 autocars
necessaris per aquest aforament màxim restin a la finca durant tota la jornada, tot i que és
possible que algun d’ells deixi els usuaris al començament de la jornada i els vingui a buscar a
l’hora de finalitzar la mateixa. En referència a un altre ordre de coses, la situació de
l’aparcament, just en el moment d’entrar a la finca, permet evitar el trànsit rodat per ella,
concentrant-lo en una zona molt concreta de la finca, separada de les diferents zones on es
proposen la majoria d’activitats a l’aire lliure, de manera que s’evita la coincidència de les zones
de trànsit de vehicles amb la zona de trànsit d’usuaris. L’aparcament es realitzarà amb una
capa de sauló sobre el terreny existent, permetent la permeabilitat del terreny i evitant qualsevol
tipus de moviment topogràfic d’envergadura, ja que la zona ja és suficientment plana per l’ús al
que es vol destinar. La situació d’aquesta zona lleugerament elevada respecte els camins
públics que delimiten la finca ajuda a protegir-la de les vistes des d’aquests. Tot i que ja
existeixen algunes figueres en el marge que separa el camí d’accés de la zona prevista per
l’aparcament, es preveu augmentar la vegetació que envolta aquesta zona d’aparcament per
reduir encara més la seva visibilitat des del seu entorn.
La resta de la finca, és a dir els camps de conreu i els hivernacles, inclosos els arbres fruiters i
els ceps, s’utilitzaran en funció de l’època de l’any, la planta existent en el camp i el treball
específic del grup d’infants en aquella jornada, de manera que tots són susceptibles de formar
part de l’activitat. De fet, aquesta és la zona més important de l’activitat de l’aula d’entorn rural,
la justificació principal de l’activitat i la zona on els participants destinaran més temps de la seva
estada al centre. En aquesta zona agrícola s’hi realitzaran els treballs propis de l’explotació
agrícola amb l´única variació que part d’ells podrien estar sembrats, treballats o recollits per
algun grup d’alumnes participant a l’aula d’entorn rural.
Com es pot comprovar en la descripció dels usos i l’assignació d’aquests en cada un dels
recintes edificats (veure plànol núm. 25: usos proposats en planta baixa (fase 4 proposta
completada)), la zona de recepció-aula-taller s’ubicarà en una zona central dins la finca, i
especialment en el volum edificat permetent que la resta d’activitats es puguin desenvolupar al
seu voltant amb una certa coherència, tot i la premissa inicial imposada per l’aprofitament de
les edificacions existents, i especialment d’aquelles poc utilitzades o prescindibles. D’aquesta
manera es pot comprovar que s’aglutina bona part dels recorreguts entre recintes dels usuaris
de l’aula d’entorn rural en una mateixa zona (a la part posterior de l’edificació principal) formada
pel cos de la zona de recepció-taller-aula, els lavabos, les corts i els hivernacles. És a dir, que
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s’allibera completament la façana sud de l’edifici principal (llevat dels recorreguts que
puntualment puguin realitzar monitors o professors) permetent una certa independència de
funcionament dels magatzems agrícoles d’aquesta zona així com dels habitatges existents en
la finca.
En funció d’aquests usos s’estableixen una sèrie de zonificacions, totes elles englobades en la
qualificació urbanística actual de la finca (zona A01 Agrícola), la qual, en funció dels usos
definits i la normativa indicada en el Pla General, es considera adient prèvia redacció del
present Pla Especial i segons requeriments del propi Pla General i especificacions del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme consolidat amb les modificacions de la Llei 3/2012, així com el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística del Decret 64/2014.
Per altra part, i amb caràcter més general, cal indicar que s’han tingut presents les
especificacions indicades en la normativa del Pla General que fan referència a la definició i
disposicions generals aplicables al conjunt del sòl no urbanitzable. Entre elles, les més
destacables per a la redacció d’aquest Pla Especial són les indicades en l’article 868Disposicions relatives a les noves construccions, on s’indica que:
“Les edificacions admeses en un sòl determinat acompliran les següents condicions
respecte la disposició relativa entre elles:
-es separaran almenys una distància de 10 m a eix de camins en les zones agrícoles del
Pla.
-es separaran almenys una distància de 10 m a veïns. Aquesta distància es podrà reduir en
el cas que consti l’acord entre veïns.
-les ampliacions de l’edifici principal (masia-habitatge), construccions auxiliars per a
emmagatzematge, garatge, o semblants, es situaran en planta baixa, preferentment
adossades a l’edifici principal sempre que els sigui possible mantenir les seves
característiques tipològiques; en cas contrari, mantindran una distància mínima de 25 m de
l’edifici principal.”
També s’ha tingut molt en compte el descrit en l’article 872- Condicions de les noves
edificacions, especialment en l’apartat referent a les condicions tipològiques de l’edificació, on
es diu que:
“Les noves edificacions o reformes, hauran d’adequar-se a l’entorn, així com tenir
cura dels materials, el color i la composició. Almenys es tindrà en compte que:
-el color exterior serà uniforme i de la gamma dels colors terrossos, clars i foscos.
-els materials emprats deixats vistos seran homogenis, no brillants, i acordats al
país.
-la composició es basarà en la simplicitat i la coherència formal amb les
construccions tradicionals.”
Tal i com s’ha descrit anteriorment les edificacions sobre les quals s’intervé s’adeqüen
perfectament amb l’entorn, ja que s’aprofiten les ja existents, amb la qual cosa, de la mateixa
manera, es té cura dels materials, els colors i la composició. En aquest sentit, es mantenen la
major part dels materials existents, excepte pel que fa a la coberta de fibrociment, que es
substitueix per una altra. Els materials existents actualment en el conjunt edificat ja són
homogenis, no brillants i acordats al país, i els que s’utilitzaran en les reconstruccions i
substitucions de coberta també ho hauran de ser segons es desenvoluparà en la corresponent
normativa. El color exterior actual només es preveu substituir en les edificacions sobre les que
s’intervindrà directament, sempre mantenint la coherència amb la resta d’edificacions i
mantenint la gamma dels terrossos i verdosos no estridents. Pel que fa a la composició, tot i
que es modifiquen les finestres de l’aula-taller i es realitza una nova obertura en la sala de
treball dels monitors, es manté la simplicitat i la coherència formal amb les construccions
tradicionals i, fins i tot es proposa limitar la superfície de les obertures de manera que aquestes
no superin la superfície de plens i tenint en compte que sempre mantinguin una proporció
vertical. En tot cas, totes aquestes actuacions es limitaran en la corresponent normativa
d’aquest Pla Especial.
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Retornant al usos descrits anteriorment, en funció d’aquests s’estableixen les següents
zonificacions:
qualificació del sòl

superfície

zona A01 Agrícola
àmbit A01-AER aula d’entorn rural
àmbit A01-P accés i aparcament
àmbit A01-LL lleure
àmbit A01-EAER edificacions de l’aula d’entorn rural

24.063,92 m2
962,26 m2
1844,89 m2
241,93 m2

TOTAL

27.113,00 m2

Les seves característiques són les següents:
Zona A01 Agrícola:
El Pla General defineix aquesta zona com la que contempla les zones majoritàriament
conreades, o sigui, aquelles que estan sotmeses a un procés productiu propi de l’activitat
agrícola, així com les explotacions ramaderes i les activitats vinculades amb l’explotació
forestal, ja que també poden haver-hi petites masses boscoses. En elles s’hi produeix
tradicionalment la major part dels assentaments de caràcter rural.
S’hi donen condicions per a afavorir els usos agrícoles i ramaders, amb les instal·lacions
tolerables generades per ells.
En l’article 881-Activitats admeses s’especifica que: “L’activitat admesa i dominant en aquesta
zona són els conreus, és a dir, els processos productius propis de l’activitat agrícola així com
les explotacions ramaderes i activitats vinculades amb l’explotació forestal. En aquests sòls
s’admeten les activitats compatibles amb l’ús dominant, agrícola, ramader i d’explotació
forestal. A més s’admetran les activitats definides a l’article 47 de la Llei 2/2002 de 14 de març.
Les anteriors activitats admeses, per tal de garantir la utilització racional i sostenible dels
recursos naturals es limitaran de la manera següent:
(...)
-Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural o de lleure que requereixin
instal·lacions hauran d’anar precedides d’un Pla Especial Urbanístic de Protecció del Medi
Físic.
A més, en l’article 884-Edificació admesa, s’indica que: (...) 3. A les masies i explotacions
agrícoles existents incloses en el catàleg, destinades a restaurants, cases de colònies, granges
escola, aules de natura i albergs de joventut, s’admeten les obres de remodelació i reforma,
segons es defineix en l’Annex III de la Llei 3/1998 de 27 de febrer. Caldrà prèviament redactar
un Pla Especial de Protecció del Medi Físic.
Cal esmentar que la masia de Mas Turon de Sant Daniel és una de les construccions admeses
dins el sòl no urbanitzable segons s’indica en el llistat existent en l’article 957 de l’anomenat Pla
General.
Subzona A01-AER aula d’entorn rural:
Comprèn la major part de terreny de la finca i que actualment es troba ocupada per camps de
conreu, a més de les zones ocupades pels habitatges i coberts agrícoles i altres annexes
directament vinculats a l’explotació agrícola de la finca i que no estan directament usats per
l’activitat de l’aula d’entorn rural tot i que són indispensables per tal que aquesta es porti a
terme. Comprèn tota la meitat oest de la finca i bona part de la meitat est segons delimitació
indicada en el plànol núm. 31. proposta de qualificació urbanística.
Les edificacions que s’hi admeten són les actualment existents i les indicades per la pròpia
normativa del Pla General en la qualificació zona A01- Agrícola. Pel que fa als usos a més dels
definits per a la zona agrícola previstos pel PGOUM, s’hi admet l’ús directament vinculat a l’aula
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d’entorn rural compatible amb el planejament urbanístic i sectorial de la zona i amb la
preservació del medi.
Subzona A01-P accés i aparcament:
Comprèn una zona situada a l’extrem est de la finca ocupada per l’accés i l’aparcament i
delimitada en el plànol núm. 31. proposta de qualificació urbanística.
Les edificacions que s’hi admeten són les indicades per la pròpia normativa del Pla General en
la qualificació zona A01- Agrícola. Pel que fa als usos, a més dels definits per a la zona agrícola
previstos pel PGOUM, s’hi admet l’ús d’aparcament relacionat amb l’ús de les edificacions
existents i compatible amb el planejament urbanístic i sectorial de la zona i amb la preservació
del medi. També s’hi regularan els moviments topogràfics i les mesures necessàries per a la
correcta integració en el medi.
Subzona A01-LL lleure
Comprèn una zona situada al nord-oest del conjunt edificat i separada del límit de propietat
delimitada en el plànol núm. 31. proposta de qualificació urbanística.
Les edificacions que s’hi admeten són les indicades per la pròpia normativa del Pla General en
la qualificació zona A01- Agrícola. Pel que fa als usos, a més dels definits per a la zona agrícola
previstos pel PGOUM, s’hi admet l’ús com a zona de jocs i de pícnic relacionat amb l’ús de les
edificacions existents i compatible amb el planejament urbanístic i sectorial de la zona i amb la
preservació del medi. Es preveu la possibilitat d’ubicar-hi unes mínimes instal·lacions, o en
major mesura de caire efímer i sempre complementàries a les activitats permeses. També s’hi
regularan els moviments topogràfics i les mesures necessàries per a la correcta integració en el
medi.
Subzona A01-EAER edificacions de l’aula d’entorn rural
Comprèn les zones ocupades per les edificacions directament vinculades a l’activitat de l’aula
d’entorn rural, és a dir les destinades a la zona de recepció-aula-taller, magatzem pel menjar
dels animals, lavabos, corts, sala de monitors i sala d’espera del professorat, delimitada en el
plànol núm. 31. proposta de qualificació urbanística.
Les edificacions que s’hi admeten són les actualment existents i les indicades per la pròpia
normativa del Pla General en la qualificació zona A01- Agrícola. Pel que fa als usos, a més dels
definits per a la zona agrícola previstos pel PGOUM, s’hi admeten les activitats relacionades
amb l’aula d’entorn rural que siguin compatibles amb el planejament urbanístic i sectorial de la
zona i amb la preservació del medi. S’hi regularan les condicions de les edificacions,
especialment referents als materials, colors i composició.

Amb tot l’exposat anteriorment es considera que es dona resposta a l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona adoptat en sessió de 8 de juny de 2017 en referència al
citat projecte en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una aula d’entorn rural a la finca de
Can Turon del veïnat de Sant Daniel del terme municipal de Tordera:
-

En primer lloc, atès que l’activitat que es projecta és una activitat col·lectiva de caràcter
cultural o de lleure que requereix instal·lacions, es tramita segons la redacció del
present Pla Especial Urbanístic de protecció del medi físic segons allò establert en
l’article 881 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Tordera.

A més, en referència a les observacions que el mateix acord requereix que es tinguin en
consideració:
-

En referència a la manca de condicions d’habitabilitat de les construccions on el
projecte preveu situar les activitats amb els infants i els seus monitors, i a la possibilitat
de ressituar aquestes activitats a l’interior de l’edificació original de Can Turon, resulta
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evident per tot l’exposat anteriorment que resulta impossible aquesta reubicació. Cal
tenir en compte, segons l’exposat, que l’activitat proposada requereix d’un important
volum construït i que ha de conviure amb la pròpia activitat agrícola que es segueix
desenvolupant a la finca amb els mateixos requeriments que fins ara, és a dir, amb les
mateixes necessitats d’espais per a coberts, magatzems agrícoles i construccions al
servei de la manipulació dels productes a més dels diferents habitatges ocupats i que,
per tant, també cal conservar. De fet, ja es realitza un esforç considerable, en el sentit
de l’espai necessari, distribuint els diferents usos proposats que requereixen d’un
volum edificat a partir de les edificacions actualment existents i especialment d’aquelles
zones obsoletes o que puguin esdevenir prescindibles per a l’activitat agrícola de la
finca, reorganitzant la resta dels coberts i magatzems agrícoles al servei de l’explotació
pre-existent, i eliminant aquells coberts que es troben en un estat més precari i que, per
tant, no són susceptibles d’aprofitar per a realitzar-hi activitats amb infants. De fet, en
referència a l’anterior Pla d’Actuació Específica, en aquest Pla Especial es proposa
enderrocar el cobert agrícola 1 i enderrocar i reconstruir el cobert agrícola 1, que es
consideren les edificacions en més mal estat de les existents actualment a la finca. Per
tant, tot i conservar la mateixa activitat agrícola, amb els mateixos requeriments
d’espais construïts, i afegir una nova activitat que en requereix de nous, es redueix el
sostre construït actualment i fins i tot es proposa enderrocar i reconstruir aquelles
edificacions en més mal estat i que són necessaris per desenvolupar l’activitat. De fet,
les edificacions existents que s’aprofiten per a realitzar-hi la zona de recepció-aulataller, els lavabos i el magatzem del menjar dels animals, així com les zones destinades
als monitors o a la zona d’espera del professorat, es troben estructuralment en bon
estat per bé que resulta evident que caldrà realitzar-hi les obres de condicionament
necessàries per la seu ús segons normativa vigent i que caldrà justificar en el
corresponents projectes per a requerir la llicència d’obres i d’activitats necessaris per
posar en marxa la mateixa. En els plànols 9 a 17 d’aquest Pla Especial s’analitza l’estat
actual de les edificacions existents i els seus usos i es justifica els requeriments
d’espais necessaris per l’activitat agrícola, especialment per la necessitat de reubicar
les eines i d’altres que actualment s’emmagatzemen en el cobert agrícola 1 que es
preveu enderrocar i en el coberta agrícola 2 que s’enderrocarà i reconstruirà per tal
d’utilitzar-lo com a corts pels animals directament relacionats amb l’activitat de l’aula
rural.
-

En referència a la rehabilitació i adequadament de les edificacions existents en la finca
on es desenvolupi l’activitat, per tal de garantir-ne la salubritat i la seguretat, el present
Pla Especial en preveu el seu condicionament segons la normativa vigent i l’ús que es
pretén, el qual es determinarà en el corresponent projecte d’obres i projecte d’activitats.
Pel que fa a la substitució de les cobertes de fibrociment, el Pla Especial preveu la seva
substitució a mesura que es realitzi cada una de les fases que permet la posada en
funcionament de cada una de les edificacions afectades en aquella fase.

-

Pel que fa a l’enderroc dels coberts de planta baixa annexos a l’edificació principal de
can Turon, amb l’objectiu d’ordenar adequadament el conjunt i recuperar la volumetria
original de l’edifici, es proposa l’enderroc del cobert agrícola 1 i el galliner 1, la qual
cosa permet descobrir els annexes d’obra realitzats adossats a l’habitatge principal i
ordenar el conjunt eliminant un dels coberts més precaris existents actualment. Tal com
s’ha exposat anteriorment, per raons de necessitat de volum construït, resulta
impossible per al bon funcionament de les dues activitats existents a la finca enderrocar
més annexes, i a més també resultaria contradictori amb la justificació de reordenar el
conjunt i recuperar la volumetria original (que es desconeix si ja disposava d’aquests
annexes ja que en la fotografia del vol aeri més antiga de les que es disposa aquests ja
apareixen) tenint en compte que en l’article 868- Disposicions relatives a les noves
edificacions referents al sòl no urbanitzable de la normativa del PGOUM de Tordera
s’indica que “(...) –les ampliacions de l’edifici principal (masia-habitatge), construccions
auxiliars per a l’emmagatzematge, garatge, o semblants, es situaran en planta baixa,
preferentment adossades a l’edifici principal sempre que els sigui possible mantenir les
seves característiques tipològiques; en cas contrari mantindran una distància de 25 m
de l’edifici principal.”
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Finalment, respecte al plànol descriptiu de la zona d’aparcament i de la zona de pícnic i
de jocs, així com de totes les seves instal·lacions, s’incorpora el plànol corresponent de
delimitació de cada una d’aquestes zones on, tal i com ja s’ha exposat, no s’hi preveu
cap tipus d’instal·lació llevat d’un sorrall i unes taules amb bancs en la zona destinada
a pícnic, amb les condicions establertes en les normes urbanístiques del present Pla
Especial, que inclouen el desmantellament de qualsevol instal·lació una vegada
finalitzada l’activitat. La resta de jocs que s’hi puguin realitzar no requeriran de cap
tipus d’instal·lació ja que es preveu que siguin sempre amb material que es pugui
recollir una vegada acabada la jornada i serveixin per educar també en el joc i
promoure els jocs que es puguin desenvolupar en qualsevol lloc sense necessitat de
cap tipus d’instal·lació. Igualment, com s’ha comentat, no s’hi preveu cap moviment de
terres i simplement es mantindrà el nivell herbaci propi amb periòdiques segues. Pel
que fa a la zona d’aparcament, tampoc s’hi preveu cap instal·lació i, en tant que ja és
plana, tampoc s’hi preveu cap moviment de terres important llevat de l’aportació d’una
capa de sauló per tal de fer adequada la compacitat al trànsit rodat. Igualment en la
corresponent normativa urbanística es regula la seva integració paisatgística a l’entorn
a través d’una franja de vegetació en el seu perímetre.

8.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA
El Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
consolidat amb les modificacions introduïdes en la Llei 3/2012 de 22 de febrer i les posteriors
correccions d’errades, en el seu article 101 preveu la iniciativa privada en la formulació dels
Plans Especials Urbanístics.
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme indica en el punt 4 del seu article 47: règim d’ús del sòl no
urbanitzable, que: “4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a
destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi
rural”. Així mateix, en l’apartat a del mateix article 47 descriu que es consideren d’interès
públic: “a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l'ús de què es tracti” i en l’apartat b del mateix: “Els equipaments i serveis
comunitaris no compatibles amb els usos urbans”.
Pel que fa al procediment que es segueix per tal d’aconseguir la seva aprovació, aquest es fa
en referència a l’article 48 del mateix TRLU on es defineix el procediment per a l’aprovació de
projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable:
1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 47.4, si
no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per
l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions com, si s'escau, el
pla especial urbanístic formulat per acomplir-les han d'incloure la documentació següent:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el
planejament urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d'impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si
l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat.
d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla
sectorial agrari.
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones
vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent.
f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics o
punts geològics d'interès.
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g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament i
l'aprovació definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que l'ha
d'adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En tots els
casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la degradació i la
fragmentació d'espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i
accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la qualitat del paisatge, i també les
condicions de caràcter urbanístic que calgui, el compliment de les quals s'ha de garantir
adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius que estableixen els apartats 3
i 4 de l'article 87. L'avaluació d'impacte ambiental es tramita d'acord amb la legislació sectorial
específica, quan és preceptiva.
3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no incloses en
un pla especial urbanístic és un requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions
municipals relatives a l’actuació, que tanmateix poden ésser tramitades simultàniament,
condicionades sempre a l’aprovació del projecte. Això no obstant, es poden establir per
reglament els supòsits en què, atesa l’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl
afectada per l’actuació, no és exigible l’aprovació del projecte. En aquests supòsits, per a
atorgar les llicències o autoritzacions municipals corresponents es requereix l’informe previ
favorable de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.
El contingut del Pla Especial Urbanístic s’ajusta a allò que s’estableix en l’article 67 del Decret
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, tant pel
que fa a la necessarietat de la seva redacció per tal d’assolir les finalitats que s’hi descriuen,
com per l’ajustament de llurs determinacions a les del Pla que desenvolupa o com pel fet de no
alterar la classificació del sòl ni modificar els elements fonamentals de l’estructura general
definits per aquest planejament, tot i alterar altres determinacions del planejament urbanístic
general i establir les limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els
justifica.

Joaquim Caballé i Grèbol
Arquitecte col·legiat núm. 33136-8
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NORMES URBANÍSTIQUES
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Objectius del Pla Especial Urbanístic
El present Pla Especial Urbanístic de protecció del medi físic té com a finalitat precisar les
condicions urbanístiques de la finca de Mas Turon afectada per la implantació d’una aula
d’entorn rural, així com l’àmbit d’influència de les activitats vinculades que es generen dins la
pròpia finca.

Art. 2.- Marc legal
El present Pla Especial Urbanístic es formula de conformitat amb allò establert a l’article
48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost (TRLU) i la Llei 3/2012 del 22 de febrer, així com pels articles 17, 857 i 881 de les
Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera vigent,
on s’indica la possibilitat de desenvolupar Plans Especials en el sòl no urbanitzable.

Art. 3.- Vigència
Una vegada publicat l’acord d’aprovació definitiva, i les presents Normes en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Pla Especial Urbanístic tindrà una vigència
indefinida.
Caldrà procedir a la revisió del present Pla Especial Urbanístic en els supòsits següents:
-

-

Si com a conseqüència de la revisió o modificació del Pla General d’Ordenació
Urbana Municipal s’alteren les determinacions establertes pel sector objecte del
mateix.
Quan ho estableixi una norma de rang superior.

Art. 4.- Àmbit d’aplicació
Les determinacions del present Pla Especial Urbanístic són d’aplicació al conjunt de la
finca de Mas Turon tal i com queda delimitat pel perímetre grafiat a la documentació
gràfica corresponent. La superfície total de l’àmbit és de 27.113,00 m2, destinats a sòl
Agrícola (subzona aula d’entorn rural, subzona lleure, subzona accés i aparcament i
subzona edificacions de l’aula d’entorn rural).

Art. 5.- Interpretació
Els documents d’aquest Pla Especial tindran una interpretació sempre atenent al seu
contingut, d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la documentació escrita.
En cas de contradiccions o sempre que no quedin expressament definides en aquestes
normes, prevaldran les regles d’interpretació i d’ajustament que s’indiquin en el Pla
General d’Ordenació Municipal.
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Art. 6.- Contingut
El present Pla Especial Urbanístic consta de la següent documentació:
a.
b.
c.
d.
e.

Memòria descriptiva i justificativa.
Normes Urbanístiques.
Pla d’etapes i avaluació econòmica i financera.
Plànols d’informació, normatius i de proposta.
Annex

Art. 7.- Modificacions del Pla Especial Urbanístic
Les modificacions del Pla Especial Urbanístic s’hauran de subjectar a allò que disposi la
normativa urbanística vigent en el moment de la modificació.

Art. 8.- Definició d’aula d’entorn rural
Tal i com es fa en l’”ordre de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les
característiques i els requisits mínims de les aules d’entorn rural”, en aquestes normes
urbanístiques es defineix l’aula d’entorn rural com el conjunt d’aplicacions que es
realitzen en una explotació agrària en funcionament, amb la finalitat de mostrar als
visitants les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i/o de transformació dels productes
que s’hi porten a terme.

CAPÍTOL 2. DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA
Art. 9.- Iniciativa
La iniciativa de la formulació i execució del present Pla Especial correspon a la persona
responsable de la gestió de l’equipament.

Art. 10.- Execució del Pla Especial Urbanístic
L’execució de l’ordenació i de qualsevol actuació a realitzar a l’àmbit del Pla Especial
Urbanístic requerirà la prèvia redacció dels projectes corresponents, quan sigui preceptiu
segons la normativa vigent, i la corresponent llicència urbanística municipal.

CAPÍTOL 3. REGIM URBANÍSTIC
Apartat 1. – Disposicions generals
Art. 11.- Regulació del sòl
La classificació del sòl delimitat per l’àmbit d’actuació del present Pla Especial no varia
en relació a la prevista pel PGOUM, essent aquesta de sòl no urbanitzable i subjecta a
les disposicions del mateix.
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Art. 12.- Qualificació urbanística
La qualificació urbanística del sòl i la superfície dins l’àrea que s’estableix en el
present Pla Especial és la següent:
qualificació del sòl

clau

superfície

R RA01 00 A01-AER
R RA01 00 A01-P
R RA01 00 A01-LL
R RA01 00 A01-EAER

24.063,92 m
2
962,26 m
2
1.844,89 m
2
241,93 m
27.113,00 m2

zona A01 Agrícola
subzona A01-AER aula d’entorn rural
subzona A01-P accés i aparcament
subzona A01-LL lleure
subzona A01-EAER edificacions aula entorn rural

TOTAL

2

Art. 13.- Edificacions
-

-

-

Les noves edificacions restaran condicionades a les indicacions establertes
per la normativa urbanística del PGOUM vigent per la zona qualificada com a
A01 Agrícola.
S’admeten les instal·lacions efímeres o desmuntables complementàries als
usos permesos que no representin alteracions de rellevància a la topografia o
l’arbrat existent segons allò indicat per a cada qualificació.
S’admet la instal·lació de senyals de caràcter informatiu, orientador o
pedagògic, que es considerin necessaris per a la correcta gestió i
desenvolupament de les activitats permeses.

Art. 14.- Moviments de terres
Es seguirà allò definit en l’article 871 de les ordenances d’edificació del PGOUM,
permetent els moviments de terres mínims i imprescindibles per condicionar les
plataformes existents i millorar la seva integració en el paisatge.
En tot cas, aquests s’adaptaran a la topografia, minimitzant la seva alçada i donantlos un pendent màxim de 3H:1V.
S’hauran de disposar i dissenyar de manera que no es produeixi cap modificació del
drenatge natural de les aigües pluvials, amb l’objectiu de no produir afectacions.

Art. 15.- Arbrat
Per tal de mantenir els valors biològics i paisatgístics de la zona, es preservaran
totalment, en la mesura que això sigui possible, l’arbrat existent, especialment
l’existent en els marges que defineixen les diferents feixes de l’àrea afectada per
aquest Pla Especial.
En el cas que sigui necessària la plantació d’arbrat, es farà amb espècies autòctones
pròpies de l’entorn natural.

Art. 16.- Criteris d’integració paisatgística i mediambientals
Per tal d’aconseguir una bona integració paisatgística es tindran en compte les
següents prescripcions.
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Els colors exteriors seran uniformes i de la gamma dels colors terrossos o
verdosos en cap cas estridents amb la resta del conjunt edificat i el paisatge.
No es pavimentarà l’espai exterior, inclòs els àmbits de lleure i tampoc els
àmbits de l’accés i l’aparcament. Si en algun punt és imprescindible,
s’utilitzaran paviments drenants, permeables i tous combinats amb vegetació
herbàcia.
Es minimitzaran les zones exteriors il·luminades i el número de lluminàries,
optant per models discrets que no generin contaminació lumínica.
Es minimitzarà la col·locació de tanques al perímetre de la finca, al voltant
dels camps o d’altres. Es limitaran al mínim imprescindible per raons de
seguretat. Es prescriuran models acords amb el caràcter rural, visualment
permeables i acompanyats de vegetació quan sigui possible.
Es col·locarà un únic rètol identificador de la finca a la zona de l’entrada, de
les mínimes dimensions possibles i materials i colors adequats al medi
natural.
Es prohibeixen la resta de cartells, rètols, marques comercials, símbols o
afegits de mida desmesurada sobre l’edifici o el seu entorn que cridin l’atenció
visual a l’objecte d’identificar l’edifici des de la distància o fer publicitat.
Els possibles talussos creats pels moviments de terres es revegetaran amb
espècies autòctones.
Les instal·lacions i moviments de terres que es puguin realitzar per al
desenvolupament de l’activitat s’hauran de disposar i dissenyar de manera
que no es produeixi cap modificació del drenatge natural de les aigües
pluvials, amb l’objectiu de no produir afectacions.

Apartat 2. – Regulació específica per àmbits
Les disposicions generals de cada subzona seguiran les determinacions indicades en les
normes urbanístiques del PGOUM per la zona Agrícola R RA01 00 A01. Aquests àmbits
o subzones que s’especifiquen al present Pla Especial estaran a més, subjectes a les
següents regulacions específiques.

Art. 17.- Zona Agrícola (R RA01 00 A01), Subzona aula d’entorn rural (R RA01 00
A01-AER)

Art. 17.1.- Definició
El Pla Especial preveu un àmbit d’aula d’entorn rural de 24.063,92 m2.
Aquest sòl inclou tota la zona de conreu de la pròpia finca així com les
construccions existents relacionades principalment a l’activitat agrícola que s’hi
desenvolupa inclosos els habitatges existents en la mateixa finca. Aquestes
edificacions no s’utilitzen directament per l’activitat de l’aula d’entorn rural, però si
que són imprescindibles per la seva existència, ja que aquesta sempre està
vinculada a l’explotació d’una activitat agrícola, ramadera, forestals i/o de
transformació dels productes que s’hi porten a terme.

Art. 17.2.- Usos admesos
A més de les activitats determinades en el PGOUM, s’admet l’ús de les activitats
derivades de l’aula d’entorn rural.
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Art. 17.3.- Edificacions
-

S’admeten les edificacions indicades en aquest Pla Especial i, en caràcter
general les permeses en l’article 13 de les disposicions generals
d’aquestes normes urbanístiques.

Art. 17.4.- Condicions tipològiques de les edificacions
Les noves edificacions o reformes hauran d’adequar-se a l’entorn, així com tenir cura
dels materials, el color i la composició. Es tindrà en compte:
-

Els colors exteriors seran uniformes i de la gamma dels colors terrossos o
verdosos en cap cas estridents amb la resta del conjunt edificat i el paisatge.
Els materials utilitzats deixats vistos seran homogenis, no brillants i d’acord
amb la construcció tradicional de la zona.
La composició es basarà en la simplicitat i la coherència formal amb les
construccions tradicionals. En aquest sentit, i excepte en els coberts amb
algunes o totes les seves façanes totalment obertes, caldrà que en les
obertures a façana predomini la vertical respecte l’horitzontal igual que en la
seva composició. En el mateix sentit caldrà que el ple predomini clarament
respecte el buit.

Art. 18.- Zona Agrícola (R RA01 00 A01), Subzona lleure (R RA01 00 A01-LL)

Art. 18.1.- Definició
El Pla Especial preveu un àmbit de lleure i pícnic a la finca de 1.844,89 m2.
El sòls inclosos a l’àmbit d’activitat lleure i pícnic es destinaran a activitats de
caràcter cultural, de lleure, esportiu i de pícnic vinculats a l’ús de l’activitat de l’aula
d’entorn rural.

Art. 18.2.- Usos admesos
A més de les activitats determinades en el PGOUM, s’admet l’ús de les activitats
de caràcter cultural, de lleure, esportiu i de pícnic vinculats a l’ús de l’activitat de
l’aula d’entorn rural.

Art. 18.3.- Edificacions
-

En caràcter general les permeses en l’article 13 de les disposicions
generals d’aquestes normes urbanístiques.
El mobiliari urbà de caràcter fix (taules de pícnic, bancs, papereres,
sorrall...) serà el mínim i imprescindible i s’optarà sempre per models
desmuntables, preferiblement de materials naturals i de colors no
estridents. Igualment aquest mobiliari serà sempre relacionat amb
l’activitat proposada i amb el compromís de desmantellament del mateix a
la finalització d’aquesta activitat.
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Art. 19.- Zona Agrícola (R RA01 00 A01), Subzona accés i aparcament (R RA01 00
A01-P)

Art. 19.1.- Definició
El Pla Especial preveu un àmbit d’aparcament i accés a la finca de 962,26 m².
Aquest sòl queda reservat a l’accés a la finca i a l’aparcament previst d’un màxim
de 4 autocars i 6 turismes.

Art. 19.2.- Usos admesos
A més de les activitats determinades en el PGOUM, s’admet l’ús d’aparcaments de
vehicles vinculats a l’ús de les edificacions existents.

Art. 19.3.- Edificacions
-

En caràcter general les permeses en l’article 13 de les disposicions
generals d’aquestes normes urbanístiques.

Art. 19.4.- Criteris d’integració paisatgística i mediambientals
Per tal d’aconseguir una bona integració paisatgística de la zona destinada a
aparcament es tindran en compte les següents prescripcions.
-

Es preveurà una franja de 2 m d’amplada mínima al voltant de la zona
destinada exclusivament a l’aparcament (llevat del seu accés) on es realitzarà
una plantació d’arbres i arbustos autòctons que dificultin la visibilitat de la
zona d’aparcament des de l’exterior de la finca. Es permet la utilització
d’arbres fruiters i arbustos com ara el cirerer d’arboç, l’aranyoner, la
gerdonera o l’esbarzer, entre d’altres, que puguin formar part de les activitats
relacionades amb l’aula d’entorn rural a desenvolupar a la finca.

Art. 20.- Zona Agrícola (R RA01 00 A01), Subzona edificacions aula d’entorn rural (R
RA01 00 A01-EAER)

Art. 20.1.- Definició
El Pla Especial preveu un àmbit on s’inclouen les edificacions de l’aula d’entorn
rural de 241,93 m².
Aquest sòl inclou el sòl ocupat per les edificacions principalment destinades a
l’activitat de l’aula d’entorn rural.

Art. 20.2.- Usos admesos
A més de les activitats determinades en el PGOUM, s’admet l’ús de les activitats
derivades de l’aula d’entorn rural incloses totes les directament relacionades amb
aquesta, com poden ser la zona de recepció-aula-taller, les corts destinades als
animals per a aquesta activitat, la zona de magatzem de menjar i d’altres per
aquests animals, la sala de monitors, la zona d’espera del professorat, els
lavabos...
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Art. 20.3.- Edificacions
-

S’admeten les edificacions indicades en aquest Pla Especial i, en caràcter
general les permeses en l’article 13 de les disposicions generals
d’aquestes normes urbanístiques.

Art. 20.4.- Condicions tipològiques de les edificacions
Les noves edificacions o reformes hauran d’adequar-se a l’entorn, així com tenir cura
dels materials, el color i la composició. Es tindrà en compte:
-

Els colors exteriors seran uniformes i de la gamma dels colors terrossos o
verdosos en cap cas estridents amb la resta del conjunt edificat i el paisatge.
Els materials utilitzats deixats vistos seran homogenis, no brillants i d’acord
amb la construcció tradicional de la zona.
La composició es basarà en la simplicitat i la coherència formal amb les
construccions tradicionals. En aquest sentit, i excepte en els coberts amb
algunes o totes les seves façanes totalment obertes, caldrà que en les
obertures a façana predomini la vertical respecte l’horitzontal igual que en la
seva composició. En el mateix sentit caldrà que el ple predomini clarament
respecte el buit.
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PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÓMICA I FINANCERA
La inversió necessària prevista per al total desenvolupament de l’activitat descrita en aquest Pla
Especial es considera especialment important tenint en compte que la seva promoció es
realitza per una persona física, normalment amb menys recursos que qualsevol tipus d’ens o
empresa que vulgui promoure una activitat d’aquest tipus. A més, els resultats de la inversió
econòmica a realitzar no estan assegurats, per la qual cosa és normal que existeixi una certa
inseguretat i que, en conseqüència es vulgui realitzar la inversió de forma gradual i en funció
del retorn econòmic o bon funcionament de la mateixa.
Així doncs, tal i com ja s’ha anat exposant en la memòria del present Pla Especial, es preveu la
realització de l’actuació en quatre fases diferenciades, per bé que amb la primera fase es
preveu aconseguir el condicionament mínim imprescindible per poder posar en marxa l’activitat.
Aquestes fases, que també es descriuen en els plànols 19 a 26 i sobre les quals s’aprofundeix
en l’apartat 7.- Descripció i justificació de la proposta d’ordenació de la pròpia memòria
descriptiva i justificativa d’aquest Pla Especial, es resumeixen de la següent manera:
-FASE 1:
Inclou l’enderroc del cobert agrícola 1, el galliner 1 i el condicionament de la zona de recepcióaula-taller, el magatzem destinat al menjar dels animals i els lavabos, inclòs la substitució de la
coberta de fibrociment actualment existent en aquesta edificació annexa. També inclou el
condicionament necessari de la zona d’aparcament i de l’esplanada lliure d’obstacles per al joc i
pícnic, segons queden tots ells indicats en els corresponents plànols. Es considera l’actuació
mínima i imprescindible per poder iniciar l’activitat.
-FASE 2:
Inclou l’enderroc del cobert agrícola 2 i la seva substitució per un nou cobert que ha
d’aixoplugar les corts dels animals, així com el condicionament del petit pati destinat a les
cabres nanes i contigu a aquest cobert. Es preveu que aquesta fase es pugui desenvolupar en
un període de 2 anys des de la posada en funcionament de l’activitat, i sempre en funció dels
recursos generats per la pròpia activitat.
-FASE 3:
Inclou el condicionament de la zona destinada a la sala dels monitors al servei de l’activitat de
l’aula d’entorn rural. Es preveu que aquesta fase es pugui desenvolupar en un període de 4
anys des de la posada en funcionament de l’activitat, i sempre en funció dels recursos generats
per la pròpia activitat.
-FASE 4:
Inclou el condicionament de la zona destinada a la sala d’espera pel professorat que
acompanya les escoles. Es preveu que aquesta fase es pugui desenvolupar en un període de 6
anys des de la posada en funcionament de l’activitat, i sempre en funció dels recursos generats
per la pròpia activitat.
Així doncs, el present Pla Especial es desenvoluparà en un període de 6 anys, en els quals
s’executaran les actuacions previstes en diferents fases i definides en l’ordenació proposada.
El desenvolupament d’aquest Pla Especial correspon a la seva promotora, l’Elena Dorado
Parnell, que requerirà dels suficients recursos econòmics per a garantir la seva viabilitat.

Joaquim Caballé i Grèbol
Arquitecte col·legiat núm. 33136-8
MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

26

Plànols

Annexos

extracte de la normativa del PGOUM de Tordera

nota simple de la finca 1453

nota simple de la finca 1251

escriptures de compra-venta de la finca 4135

escriptures de segregació i compra-venta de la finca 19102

fitxa cadastral de la finca 50 del polígon 7

fitxa cadastral de la finca 51 del polígon 7

fitxa cadastral de la finca 56 del polígon 7

edificacions admeses en sòl no urbanitzable segons llistat del PGOUM

llicència d’obres de l’habitatge més recent de la finca de Mas Turon (1975)

Ordre de 16 de setembre de 1992 per la qual es creen i es fixen les característiques i
els requisits mínims de les aules d’entorn rural

declaració censal d’alta de l’activitat

acord de 8 de juny de 2017 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
referència al projecte en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una aula d’entorn
rural a la finca de Can Turon del veïnat de Sant Daniel del terme municipal de
Tordera

estudi d’impacte paisatgístic

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA AULA
D’ENTORN RURAL EN SÒL NO URBANITZABLE
can Turon, veïnat de Sant Daniel núm. 140
Tordera (Barcelona)

Promotor:
Elena Dorado Parnell
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Joaquim Caballé Grèbol
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1.- OBJECTE
Aquest estudi es presenta juntament amb el Pla Especial Urbanístic de la finca de Mas Turon
situada a les parcel·les 50 i 51 del polígon 7 del veïnat de Sant Daniel de Tordera.
L’estudi paisatgístic té per finalitat complir amb els requeriments exigits per a la tramitació del
Pla Especial Urbanístic de la finca de Mas Turon tal i com especifica l’article 48 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb les
modificacions de la Llei 3/2012, i tal com es requereix en l’article 50 del Decret 64/2014 pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, on es requereix un Estudi
d’Impacte i Integració Paisatgística que faci una descripció ambiental de l’àmbit d’estudi i de les
zones properes protegides que descriguin els impactes que suposarà el desenvolupament del
Pla Especial Urbanístic i s’exposin les mesures correctores a aplicar per minimitzar l’impacte
paisatgístic si aquest existeix.
Aquesta memòria analitza el conjunt d’efectes que les accions del projecte poden provocar en
el paisatge, identifica, caracteritza i avalua els efectes, siguin positius o negatius que el projecte
pot generar en el paisatge de la zona.
Es parteix d’una descripció de la situació actual des del punt de vista paisatgístic, amb la
caracterització i valoració del paisatge existent. Posteriorment s’avaluen les principals
pertorbacions que les actuacions del projecte provocaran als sistemes descrits, amb una
previsió de l’evolució del paisatge en la nova situació.

2.- ESTAT ACTUAL
La finca ubicada al veïnat de Sant Daniel, situada a les parcel·les 50 i 51 del polígon 7, té una
extensió aproximada de 22.902 m2 segons cadastre de rústega, i es correspon amb les
referències cadastrals 08284A007000510000PG i 08284A007000500000PY.
La finca està situada al sud-est del casc urbà de Tordera i geogràficament més propera al casc
urbà de Blanes. La seva geometria és força irregular i topogràficament la finca és pràcticament
plana. La distància en el sentit longitudinal, és a dir, en sentit est-oest, és de més de 260 m,
amb un desnivell d’uns 2 m des del llindar est a la part més baixa del llindar oest. La seva
amplada és de gairebé 120 m en la zona més ampla, amb un desnivell cap el límit sud (el més
baix topogràficament) del voltant de 4 m.
En la zona est de la finca es situa el seu conjunt edificat. La casa rural original de Mas Turon en
forma l’edifici principal, i al seu voltant s’hi ha anat edificant altres construccions al llarg dels
anys. Així, a l’habitatge principal de planta baixa i planta pis, actualment habitat, s’hi adossa
una edificació en l’extrem oest que en planta pis forma un altre habitatge, a més d’altres
edificacions que es van adossant a l’extrem est i a la zona nord, i que van formant una sèrie de
magatzems i coberts a disposició de l’explotació agrícola de la finca. A l’extrem oest,
lleugerament separat de l’edificació principal, existeix un pou amb una petita edificació auxiliar
on es situen les seves màquines, mentre al sud de l’edificació principal s’hi situa un galliner, un
dipòsit d’aigua de reg descobert de forma circular i un altre dipòsit d’aigua de reg semienterrat.
Separats uns 5 m al nord del cos principal, existeixen dos coberts també d’ús agrícola i un altre
galliner. A menys de 2 m d’aquests, i encara més al nord, existeix un gran hivernacle, i a l’oest
dels mateixos coberts, un altre hivernacle més petit. Finalment, a l’extrem est edificat, existeix
un altre habitatge de més recent construcció amb els seus porxos i garatge. La meitat est de la
finca cadastral núm. 51 està delimitada per una tanca de malla d’acer galvanitzat de simple
torsió d’aproximadament 1,80 m d’alçada.
La resta de finca no edificada està formada per diferents camps de conreus destinats a horta.
Alguns d’ells estan separats per marges on es situen alguns arbres fruiters de manera aïllada.
També existeixen arbres fruiters i d’altres en el perímetre que separa la zona edificada dels
camps de conreu. Finalment, en l’extrem nord-oest, es pot apreciar l’existència d’alguns ceps.
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Actualment tota la finca està qualificada urbanísticament com a agrícola, un ús que, segons els
ortofotomapes del ICGC es remonta com a mínim fins l’any 1946.
L’accés a la finca es produeix des d’una pista de sauló d’uns 4 m d’amplada que arrenca des
de la carretera GI-600, situada a uns 300 m d’aquesta. Aquesta mateixa pista principal segueix
en direcció sud fins a trobar-se amb la carretera GI-682, a poc més de 1 km. Des d’aquesta
pista principal en neix una de secundària que serveix a algunes finques veïnes i que forma el
límit sud de la finca de Mas Turon.
L’entorn on s’ubica la finca està format per algunes cases disseminades i principalment per
camps de conreu. En destaca la presència de la carretera GI-600 a uns 280 m en direcció nordest i la presència de la línia de FFCC a uns 450 m en direcció sud-oest. A més, més enllà
d’aquesta línia de FFCC, també es destacable la presència del riu Tordera a uns 700 m en línia
recta en la mateixa direcció sud-est.
Actualment, la finca disposa de servei d’electricitat i telefonia. L’aigua utilitzada prové d’un pou
propi i les aigües residuals s’aboquen directament a un reg de la pròpia finca, entre els camps
de conreu.
El paisatge està doncs, format bàsicament per un pla on predominen els camps de conreu
d’horta i farratges. Tot i trobar-se en un zona agrícola, la presència d’edificacions de caràcter
rústic (habitatges lligats a explotacions agrícoles o ramaderes, coberts, magatzems agrícoles...)
és força notòria, segurament també reforçat per la seva proximitat a un nucli urbà com el de
Blanes. A més, la proximitat a l’eix que forma la carretera GI-600, provoca també l’aparició
d’altres activitats no directament relacionades amb l’activitat agrícola, com poden ser
magatzems industrials, centres de jardineria, aparcaments de caravanes... En general, es pot
definir el paisatge com una zona agrícola sense àrees forestals i amb una baixa freqüència
d’arbres, principalment fruiters aïllats, fortament antromorfitzada i on destaca la presència de
dos eixos de comunicacions prou potents, com són la carretera GI-600 i la línia de ferrocarrils
de Blanes a Massanet.
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3.- PROPOSTA D’ACTUACIÓ
Es proposa la creació d’una aula d’entorn rural en aquesta finca. Tal com es defineix en l’”ordre
de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les característiques i els requisits
mínims de les aules d’entorn rural”, s’entén per aula d’entorn rural el conjunt d’aplicacions que
es realitzen en una explotació agrària en funcionament, amb la finalitat de mostrar als visitants
les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i/o de transformació dels productes que s’hi porten
a terme.
Així doncs, resulta imprescindible la realització d’aquesta activitat en una finca situada en sòl
no urbanitzable i formada per una explotació agrícola, ramadera i/o forestal, per la qual cosa la
finca de Mas Turon esdevé un lloc idoni per a realitzar aquesta activitat que requereix de la
utilització de part del propi conjunt edificat de la finca i dels terrenys que l’envolten per tal de
desenvolupar-la correctament, per la qual cosa és necessària la redacció del present Pla
Especial.
Es proposa que l’aula d’entorn rural de Mas Turon ofereixi l’oportunitat als infants d’introduir-se
en la vida real de pagès: conèixer les diferents hortalisses (entre d’altres) que s’hi cultiven, com
i quan es sembren, quan es recullen, quins estris s’utilitzen, per què son necessaris els
hivernacles, conèixer alguns animals de granja... i aprofundir en els mateixos mitjançant
activitats lúdiques, potenciant el treball de la terra amb les mans. A trets generals, l’activitat
principal es realitza en 4 fases. En primer lloc es realitza una classe teòrica. Posteriorment es
realitza una passejada pel camp per poder veure “in situ” allò explicat a classe. Seguidament es
procedeix a realitzar un treball de sembra d’algun producte i finalment es recull una petita caixa
de verdura.
L’activitat es dirigeix principalment a llars d’infants i a escoles d’educació infantil, primària i
secundària. Els alumnes passarien la seva jornada escolar en el recinte de l’aula d’entorn rural,
tenint l’oportunitat d’apropar-se a la natura, manipular els aliments del camp, les seves llavors,
visitar els animals de la granja i treballar paral·lelament amb els costums i tradicions que les
envolten com ara la verema, la castanyada...
L’activitat proposada garanteix la preservació del sòl i la màxima integració ambiental de les
construccions i les activitats autoritzades, de fet el sòl es seguirà utilitzant de la mateixa manera
que amb la pròpia activitat agrícola, les construccions que s’utilitzen són les ja existents i
només queden afectades per petites intervencions interiors i l’obertura o ampliació d’alguns
forats que es procuraran integrar amb el tipus constructiu existent.
Per tant, es conservarà el sòl i la seva massa vegetal en tota la finca, excepte en la zona
reservada per l’aparcament, on per raons òbvies es realitzarà un paviment de sauló que
garanteixi la permeabilitat del terreny. Les zones exteriors de joc a l’aire lliure es mantindran
amb la vegetació pròpia que sorgeixi per si mateixa, la qual es mantindrà curta a través de
segues periòdiques.
La finca ja disposa de xarxa elèctrica i de telefonia, i obté l’aigua a partir d’un pou propi, per la
qual cosa no és necessari realitzar l’abastament de cap d’aquestes xarxes.
Per altra part, caldrà realitzar una fossa sèptica que reculli les aigües fecals dels lavabos de la
nova activitat per tal de depurar-los convenientment abans de poder abocar les seves aigües
residuals al reg existent en la pròpia finca.
No es preveuen mesures correctores per tal d’evitar la fragmentació de l’espai agrari, minorar
els efectes de les edificacions i llurs usos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres
finalitats justificades, ja que es considera que l’impacte que genera l’activitat proposada és nul
respecte l’existència actual de les edificacions i l’espai agrari existent.
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4.- VALORACIÓ DEL PAISATGE UN COP REALITZADES LES INTERVENCIONS
Per a la valoració del paisatge un cop realitzades les intervencions indicades en el Pla
Especial, es tenen en compte les següents determinacions indicades en ell:
-

No es realitzen noves edificacions, excepte la reconstrucció d’un cobert actualment en
un estat força precari i la substitució de les cobertes de fibrociment de les zones
directament relacionades amb l’activitat de l’aula d’entorn rural.

-

S’actua únicament en algunes de les edificacions actualment existents i bàsicament en
la seva distribució interior. Exteriorment, i pel que fa als plans verticals, no es preveu
cap tipus de revestiment o actuació més enllà de la col·locació de fusteries i la
realització o ampliació d’algunes obertures que mantenen les proporcions de buits i
plens existents. Pel que fa als plans horitzontals o cobertes, ja s’ha comentat que es
substitueixen les cobertes de fibrociment de la part afectada per la intervenció, amb la
qual cosa les noves cobertes es podran col·locar amb colors terrossos o verdosos més
acords amb el paisatge que les actualment existents.

-

El mobiliari de caràcter fix (taules de pícnic, sorrall, paperes...) es concentrarà en els
camps existents a la zona nord i oest dels hivernacles, entre aquests i un petit marge
situat més al nord, que forma un desnivell amb aquesta zona. Per tant, en tant que
queda envoltat d’edificacions i per un desnivell amb la finca veïna, el seu impacte amb
les visuals que genera el paisatge són inexistents.

-

Aquest mobiliari serà el mínim i imprescindibles i sempre relacionades amb l’activitat
proposada.

-

Els moviments de terres són els mínims i imprescindibles per condicionar la plataforma
destinada a l’aparcament de vehicles. De fet, només es preveu realitzar una mínima
capa de sauló sobre el terreny existent, sense que es generi cap talús o desmunt, ja
que la superfície destinada aparcament ja és suficientment plana.

-

Aquest moviment de terres s’haurà de disposar i dissenyar de manera que no es
produeixi cap modificació del drenatge natural de les aigües pluvials, amb l’objectiu de
no produir afectacions, la qual cosa es considera suficient amb la millora del sòl
proposat amb el sauló.

-

Es preveu que al voltant de la zona destinada a aparcament es reservi un espai de 3 m
d’amplada per a plantar-hi arbres i arbusts autòctons que redueixin la visibilitat
d’aquesta zona d’aparcament des de l’exterior de la finca.

-

Es preserven totalment, l’arbrat existent, especialment l’existent en els marges que
defineixen les diferents feixes de l’àmbit.

-

No es pavimentarà cap espai exterior.

-

No es preveu cap tipus d’il·luminació exterior ja que l’activitat es realitzarà sempre amb
llum diürna.

-

No es preveu la col·locació de cap tipus de tanca, ja que actualment bona part de la
finca ja està tancada.

-

Les xarxes d’abastament d’electricitat i telefonia són les ja existents, per la qual cosa
tampoc es preveu cap tipus d’intervenció al respecte.

-

Es preveu la instal·lació d’una fossa sèptica per tal de depurar les aigües segons la
normativa de vigent aplicació abans d’abocar-les a un reg de la pròpia propietat.

-

Es col·locarà un únic rètol identificador de la finca, de les mínimes dimensions
possibles i materials i colors adequats al medi natural.
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Es prohibeixen la resta de cartells, rètols, marques comercials, símbols o afegits de
mida desmesurada sobre l’edifici o el seu entorn que cridin l’atenció visual a l’objecte
d’identificar l’edifici des de la distància o fer publicitat.

5.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat fins el moment es considera que les actuacions previstes en el Pla Especial
Urbanístic són pràcticament nul·les respecte el paisatge actual, per la qual cosa es seu impacte
paisatgístic és Compatible.

Joaquim Caballé i Grèbol
Arquitecte col·legiat núm. 33136-8
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6.- ANNEX

6.1.- Plànol núm. 30 del Pla Especial Urbanístic: usos proposats del sòl no edificat

6.2.- Plànol núm. 32 del Pla Especial Urbanístic: estudi de coberta del sòl

informe del Departament de Cultura de 24 de gener de 2017 respecte la instal·lació
d’una aula d’entorn rural a la finca de Mas Turon

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona

Exp. núm. SNU- 47/16 – Tordera (Maresme)
INFORME
___________________________________________________________________________
Projecte d’actuació específica per a la implantació d’una aula d’entorn rural en sòl no
urbanitzable a la finca de Can Turon del veïnat de Sant Daniel del municipi de Tordera
(Maresme).

Promotors: Elena Dorado Parnell (38857847-Z)
Localització: Can Turon, veïnat de Sant Daniel núm. 140, Tordera (Barcelona)
Tècnic redactor: Joaquim Caballé Grèbol (Caballé-Folch, estudi d’arquitectura)

FETS
En data 27 d’octubre de 2016 (Registre d’entrada núm. 007616/0390E) té entrada al
Departament de Cultura l’escrit del Sr. Joaquim Caballé Grèbol (Registre d’Entrada
7616/390E), arquitecte de l’empresa “Caballé-Folch, estudi d’arquitectura”, sobre el projecte
D’ implantació d’una aula d’entorn rural en sòl no urbanitzable a la finca de Can Turon, per tal
que aquest Departament, en virtut del seu àmbit competencial, emeti el corresponent informe,
en aplicació del que estableix l’article 52.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT - ANÀLISI

L’objectiu del projecte és la implantació d’una d’aula d’entorn rural en una finca rústica del
terme municipal de Tordera, en la qual actualment hi existeix una explotació agrícola i una
sèrie d’edificacions. La distribució dels diferents usos proposats que requereixen d’un volum
edificat es realitza a partir de les edificacions actualment existents i especialment d’aquelles
zones obsoletes o que puguin esdevenir prescindibles per a l’activitat agrícola de la finca,
reorganitzant la resta dels coberts i magatzems agrícoles al servei de l’explotació preexistent.
L’habitatge existent en la planta pis sobre aquesta sala s’usarà com a zona d’espera del
professorat que acompanyi els alumnes (dotació d’una cambra higiènica, sala d’espera, office
i despatx de treball; obres de neteja i fusteria). El camp del nord de l’hivernacle s’usarà com a
zona de lleure i pícnic i la cantonada sud-est de la finca com a aparcament. La resta de la
finca s’usarà com a espai agrícola.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic de Catalunya.

Plaça Salvador Seguí,1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 632 870

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona

-

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme
aprovat per Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.

VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT – CONSIDERACIONS

D’acord amb l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, en l’àmbit de
la finca de Can Turon (Tordera) no es coneix l’existència de jaciments arqueològics
El Mas Turon no està inclòs a la llista de masies protegides per l’article 965 de la Revisió del
PGOU de Tordera, aprovada definitivament el 16 d’octubre de 2002.
Per tot això,
Informem FAVORABLEMENT el Projecte d’actuació específica per a la implantació d’una
aula d’entorn rural en sòl no urbanitzable a la finca de Can Turon del veïnat de Sant Daniel
del municipi de Tordera (Maresme).

Barcelona, 24 de gener de 2017

Joaquim Folch Soler
Arqueòleg territorial

Plaça Salvador Seguí,1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 632 870

informe de l’Agència Catalana de l’Aigua respecte la instal·lació d’una aula d’entorn
rural a la finca de Mas Turon

informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 25 de gener de 2017
respecte la instal·lació d’una aula d’entorn rural a la finca de Mas Turon

informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 28 de novembre de 2016
respecte la instal·lació d’una aula d’entorn rural a la finca de Mas Turon

