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I

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUTIFICATIVA

1. ANTECEDENTS: PLANEJAMENT VIGENT, INICIATIVA I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
Planejament vigent
La figura de planejament general vigent en el municipi de Susqueda és el Pla
d’ordenació urbanística municipal de Susqueda (POUM), aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 15 de juliol de 2015. La conformitat
al seu Text refós va ser donada per la CTUG en sessió de 15 de desembre de 2015 i les
seves normes urbanístiques han estat publicades en el DOGC núm. 7066 de data 25 de
febrer de 2016 a l’efecte de l’executivitat immediata.
Altrament, l’àmbit està afectat pel Pla territorial parcial de les Comarques Gironines
aprovat definitivament per la Generalitat de 14 de setembre de 1010 i publicat al DOGC
núm. 5735 de data 15 d’octubre de 2010.
Susqueda és un municipi peculiar en què la distribució de la població destaca per la seva
naturalesa marcadament rural en un entorn d’alta muntanya.
El caràcter típicament disseminat d’una població rural d’aquestes característiques es veu
accentuat per la desaparició del nucli original sota les aigües del pantà de Susqueda.
Com a conseqüència, la població resident viu dispersa per tot el territori municipal sense
arribar a constituir un nucli clar de referència.
Cal tenir present que Susqueda no va disposat d’una figura de planejament general fins
l’any 2010, amb l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic dels municipis
sense planejament de les comarques gironines, aprovades definitivament pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en data 20 d’octubre de 2010 (DOGC núm. 5749, de 5
de novembre de 2010).
En aquest context, el Consistori va prendre la iniciativa de formular el Pla especial
urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, amb l’objectiu que
esdevingués un instrument d’identificació i de regulació urbanística fonamental. Aquest
Pla especial va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de 9 de febrer de 2011 (DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011).
Posteriorment, amb la formulació i aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal,
el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable tramitat prèviament com a
instrument de planejament derivat va quedar integrat en aquest −normativa urbanística i
ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES−, adquirint una nova rellevància atès
que el POUM classifica tot els sols compresos en el municipi com a sòl no urbanitzable.
Iniciativa
La iniciativa per a desenvolupar la present proposta de modificació puntual és de
l’Ajuntament de Susqueda a través dels seus Serveis Tècnics.
Durant el període de vigència del POUM, i a mesura que es van plantejant i estudiant
nous temes per a respondre les necessitats específiques del municipi, bé a partir de
peticions de particulars, bé des dels mateixos Serveis Tècnics Municipals, es van detectant
diversos punts a millorar i discordances que cal esmenar per garantir una bona aplicació
del Pla.
Així, en el transcurs de la formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal ja es van
detectar una sèrie d’errades materials d’aquest Pla especial que van ser objecte de
rectificació aprofitant el fet que el Catàleg s’incorporava dins la documentació integrant

del POUM. També es va aprofitar aquest fet per a incloure alguns elements no
contemplats inicialment en el Pla especial.
Més recentment, en sessió de data 28 d’abril de 2017, el Ple del Consistori ha aprovat
inicialment l’expedient de modificació puntual del POUM consistent en la incorporació al
Catàleg de masies i cases rurals de la Masia el Sui i la Masoveria Can Prat d’en Serra,
proposta instada per llurs respectius titulars, i que ha estat sotmesa a les preceptives
exposició pública i sol·licitud dels informes dels organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials.
En aquest moment, a iniciativa del Ple de l’Ajuntament de Susqueda, s’ha obert un
procediment de participació ciutadana amb l’objectiu de recollir les aportacions,
suggeriments o propostes de modificació del Catàleg de masies i cases rurals que els
propietaris estimin oportú plantejar, amb la voluntat de donar resposta a la necessitat
d’introduir modificacions en aquest àmbit de forma global, tot evitant haver de promoure
continues modificacions puntuals del planejament general.
Així, de la informació recopilada en aquest procés, valorada convenientment pels Serveis
Tècnics Municipals, en resulten tot un seguit de modificacions puntuals que s’agrupen en
el present document.
Àmbit de la modificació puntual
L’àmbit afectat pel present expedient de modificació puntual, té un doble abast: per una
banda, la modificació dels articles 98 i 103 de la normativa urbanística del POUM abasta
el conjunt d’elements inclosos en el Catàleg de masies i cases rurals −en el cas de la
modificació de l’article 103, també els elements inclosos en l’Annex−, i, per altra banda, la
modificació de diversos elements catalogats o inventariats (fitxes), se circumscriu
únicament a aquests.
Finalment, es fa constar que l'aprovació inicial de la present proposta de modificació
puntual del POUM de Susqueda per part del Ple del Consistori comportarà, d'acord amb
el que estableix l'article 73.2 del TRLUC, acordar la suspensió de tramitacions i llicències en
els àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim
urbanístic, és a dir exclusivament en l’àmbit dels elements catalogats o inventariats
objecte de modificació, atès que la modificació dels articles 98 i 103 de la normativa
urbanística del POUM, tot i abastar la totalitat d’elements catalogats, no altera el règim
urbanístic del sòl. Aquesta suspensió podrà tenir una durada màxima de dos anys,
d’acord amb l’article 74.1 del TRLUC.

2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
L’objecte del present document és recollir tot un seguit de propostes de modificacions
puntuals del planejament general de Susqueda, d’acord amb les previsions de l’article 96
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme i els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Concretament, el present expedient de modificació puntual s’identifica amb el núm. 2 i
recull diverses modificacions del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
−ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES− i de la normativa urbanística que el
regula.
La justificació de la conveniència de cada modificació puntual s’exposa de forma
independent per a cadascuna d’aquestes, atesa la seva naturalesa diversa.
Relació de modificacions
- Incorporació d’elements al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable:
1. Incorporació de la masia FOLGUERONS, element inclòs actualment en l’Inventari amb
el codi I253.
2. Incorporació de la masia EL CLOS, element inclòs actualment en l’Inventari amb el codi
I266.
- Modificació de les fitxes d’elements inclosos al Catàleg de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable:
3. Modificació de la fitxa 2.31 corresponent a l’element catalogat LA BRUGUERA per a
incorporar la possibilitar de rehabilitar i destinar a habitatge l’element identificat amb la
lletra A’’.
4. Modificació de la fitxa 2.33 corresponent a l’element catalogat ESQUEI DE ROCA per a
reconèixer la realitat de superfície construïda i de nombre de plantes de l’edificació.
5. Modificació de la fitxa 3.15 corresponent a l’element catalogat LA FONDA per a
suprimir la limitació relativa a la superfície total màxima permesa, rectificar el nombre
de plantes que consta en el quadre descriptiu i corregir el dibuix i les dimensions de la
planta de l’edificació que consten en el croquis.
- Modificació de la normativa urbanística del POUM que regula el Catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable:
6. Modificació de l’article 98 Característiques estètiques i de composició, per a admetre
sistemes constructius i materials diferents als tradicionals que s’integrin en la composició
general de l’edificació.
7. Supressió de l’article 103 Tanques, per duplicitat i conflicte amb l’article 47, d’aplicació
a tot el sòl no urbanitzable.
8. Addició d’un nou article, que es designa amb el número 103, per a permetre els
moviments de terres al voltant de les edificacions incloses al Catàleg i a l’Annex.
Documentació modificada

Com a conseqüència d’aquesta modificació es realitzen les següents modificacions en la
documentació que integra el POUM de Susqueda:
1. S’inclouen dues noves fitxes al Catàleg, les corresponents a les masies FOLGUERONS i EL
CLOS, codis 2.45 i 2.46 respectivament.
2. S’eliminen dues fitxes de l’Inventari, les corresponents a les masies FOLGUERONS i EL
CLOS, codis I253 i I266 respectivament.
3. Es modifiquen tres fitxes del Catàleg, les corresponents a les masies LA BRUGUERA,
ESQUEI DE ROCA i LA FONDA, codis 2.31, 2.33 i 3.15 respectivament.
4. Es modifiquen els articles 98 i 103 de la normativa urbanística.
5. Es modifiquen els plànols 03 i 03.10 ELEMENTS CATALOGATS, BÉNS A PROTEGIR MASIES I
CASES RURALS.
6. Es modifiquen els plànols 04 i 04.10 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE.
7. Es modifica la relació d’elements inclosos al Catàleg de masies i cases rurals i a
l’Inventari de l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES.

Susqueda, novembre de 2017

Els Serveis Tècnics Municipals

3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CADASCUNA DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES

Expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Susqueda (POUM) identificat amb el núm. 2 que recull
diverses modificacions del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable i de la normativa urbanística que el regula
NOVEMBRE 2017

II PLÀNOLS MODIFICATS

Expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Susqueda (POUM) identificat amb el núm. 2 que recull
diverses modificacions del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable i de la normativa urbanística que el regula
NOVEMBRE 2017

III ANNEX: MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ D’ELEMENTS INCLOSOS AL
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS I A L’INVENTARI DE L’ANNEX I:
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES

1. RELACIÓ DELS ELEMENTS INCLOSOS AL CATÀLEG, A L’ANNEX I A L’INVENTARI
Article 92 Edificis inclosos al Catàleg de Masies i cases rurals
Els edificis inclosos en el Catàleg de masies i cases rurals, i el seu codi identificatiu, són els
següents:
CODI

NOM

POL.

PARC.

1.01

LA JAÇA

2

53

1.02

ARMADANS (B)

2

3

1.03

ARMADANS (C)

2

3

1.04

ARMADANS (A)

2

3

1.05

COLL DE CONDREU

2

8

1.06

CAN MIQUEL

2

54

1.07

ESQUEIONS

2

2

1.08

LA CODOLOSA

2

6

1.09

L’OM núm.4

2

7

1.10

CASANOVA DE L’OM

2

7

1.11

L’OM núm.6

2

7

1.12

EL SOLANOT

2

11

1.13

LA FONT

3

3

1.14

LES VINYES

2

13

1.15

ARGELAGÓS

2

14

1.16

SANTURAI DEL FAR

2

17

2.01

EL ROURE

2

19

2.02

EL MOLÍ DEL ROURE

2

19

2.03

EL CASIC

2

18

2.04

LA TRIOLA

2

18

2.05

CASA NOVA DEL RACÓ

2

19

2.06

LES GLÉIES

3

5

2.07

EL NOGUER DE PARCERS-B

1

1

2.08

EL NOGUER DE PARCERS-A

1

1

2.09

CAN MARTÍ D’ABAIX

1

3

2.10

EL TOI

1

8

2.11

LA COMA

3

7

2.12

CAN SANT PAU

2

20

2.13

PUIGALÍ

2

25

2.14

LA MASÓ

2

25

2.15

SANT MARTÍ SACALM

2

26

2.16

CAL TEIXIDOR

1

15

2.17

CAN DAGA

1

15

2.18

CAN BATISTA

1

15

2.19

CAN MARC

1

24

2.20

LA CASANOVA

2

25

2.21

CASA PETITA

1

22

2.22

REFUGI MONTEGLO

1

49

2.23

CAN SANTI

1

49

2.24

L’HORT D’EN BERNAT

1

54

2.25

L’OBAC

2

29

2.26

LA GREVOLOSA

4

2

2.27

MAS PUIG DE RAJOLS

5

4

2.28

LA MUNTADA

5

12

2.29

EL LLUMÁ

4

4

2.30

LES PLANIQUES

2

39

2.31

LA BRUGUERA

2

29

2.32

L’OMAR

2

32

2.33

ESQUEI DE ROCA

1

37

2.34

MIQUEL BATALLER VILA

1

37

2.35

LES AULINES

1

37

2.36

CAN BOSC SES VINYES

1

37

2.37

ÁNGEL SERRAT

1

37

2.38

SERRAT DE BOSC SES VINYES

1

52

2.39

JOSEP VILARÓ GÜELL

2

34

2.40

CASA NOVA DE LA PLANA

1

34

2.41

CAN LLAVOR

1

32

2.42

EL CAMPÁS

1

33

2.43

ELS TERRATS

8

4

2.44

MAS RAVIONET

1

33

2.45

FOLGUERONS

1

30

2.46

EL CLOS

5

5

3.01

EL SALAVERD

6

25

3.02

CA N’AURADELL

6

25

3.03

CAL MARINER

6

25

3.04

EL COLORET

6

19

3.05

MAS TORRENT

6

15

3.06

MAS COLL

6

19

3.07

CAN MANEL

6

27

3.08

EL SOLER

7

4

3.09

CAN PRAT D’EN SERRA

6

28

3.10

ROSA GIRBAU

7

14

3.11

HOSTAL EL COLL

7

15

3.12

EL CIRERER

7

36

3.13

CAN NAN

7

18

3.14

CAN MARINON

7

19

3.15

LA FONDA

7

19

3.16

CAN URI

7

19

3.17

CAN REAL

7

13

3.18

CAN REGOLTA

7

13

3.19

CAN JIMÉNEZ

7

13

3.20

EL CELRÓ

7

18

3.21

CASA DELS PALETES

7

18

3.22

EL BOSC

7

13

3.23

CAN EUDALD

7

13

3.24

CAN JORNET

7

13

3.25

CAN MON

7

20

3.26

CAN COLL

7

13

3.27

CASA

7

13

3.28

LES ARADES

7

13

3.29

EUCALIPTUS

7

19

3.30

CAN BOIRES

7

19

3.31

CAN BARDERA

7

20

3.32

MORENO

7

20

3.33

EL RAJOLET

7

13

3.34

CAN CARRERAS

7

13

3.35

EL CIM

7

22

3.36

CAN SALÓ EUGENI

7

20

3.37

CAN SALÓ

7

20

3.38

LES PUNXES

7

23

3.39

CAN VÁZQUEZ

7

23

3.40

CAN BOLUDA

7

23

3.41

LA ROVIRA

7

23

3.42

EL BUSCÁ

7

26

3.43

CASANOVA DEL COLL

3

3

3.44

LA RECTORIA DEL COLL

15

7

3.45

EL SUI

6

27

3.46

MASOVERIA CAN PRAT D’EN
SERRA

6

28

Article 94 Edificis inclosos a l’Inventari
94.1 Els edificis inclosos en l’inventari, són els següents:
CODI

NOM

POL.

PARC.

I118

LA CENTRAL

2

2

I119

ERMITA DE SANTA ANNA

2

15

I246

CASTELL FORNILS

2

19

I247

CAN MARTÍ DE DALT

1

2

I248

PUIG SIGAL

1

5

I249

CABRAVIA

1

4

I250

CAL SANT

1

6

I251

CAL TUPÍ

1

7

I252

LES ESCOLES

2

27

I254

CAN MARC PETIT

1

47

I255

CAL VERMELL

1

50

I256

L'EMPRIU

2

28

I257

CASALINS

2

29

I258

ERA CREMADA

1

37

I259

LES ARTIGUES

1

36

I260

CAN VERDAL

2

34

I261

COMA LLORENS

1

37

I262

CAL SOLDAT

I263

EL ROURE CREMAT

2

29

I264

COLL DEL QUER

2

22

I265

LA MINA

2

35

I267

CAN GELADA

5

7

I344

PUNT INFORMACIÓ

7

19

I345

CASA DE FUSTA

7

19

I346

REFUGIS D’HORETS II

7

19

I347

EL NESPLER REFUGIS D’HORTES I

7

19

I348

REFUGIS D’HORETS III

7

19

I349

CAL LA MARU

7

20

I350

CAN GASCÓ

7

13

I351

CAN FONT

7

23

I352

ERNESTO TALAVERA

7

23

1. INCORPORACIÓ DE LA MASIA “FOLGUERONS” AL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
AMB EL CODI DE FITXA 2.45
Planejament vigent i àmbit de la modificació
En el planejament vigent la masia “FOLGUERONS” es troba inclosa amb el codi de fitxa
I253 en l’Inventari incorporat a l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del
vigent POUM de Susqueda.
Segons l’article 91.5 els elements relacionats en l’inventari no es consideren inclosos al
Catàleg i no els son d’aplicació la regulació que per a habitatges preexistents es conté
en el POUM.
Així mateix, l’article 95.1 estableix que només es podran reconstruir o rehabilitar les
construccions que hagin estat incloses en el Catàleg de les masies i cases rurals d’acord
amb el que disposa l'article 50.2 del TRLUC no es podran reconstruir o rehabilitar les
incloses en l'Annex o l'Inventari, excepte en allò que fixa l'article 97.2.
L’àmbit de la modificació proposada es correspon amb l’element inventariat.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és incorporar la masia “FOLGUERONS” al Catàleg de l’ANNEX
I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del POUM de Susqueda, amb el codi de fitxa
2.45, per tal de possibilitar la seva reconstrucció.
Descripció de la modificació
Es proposa modificar ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del POUM de
Susqueda, tot incorporant la fitxa d’un nou element, la masia “FOLGUERONS”, que ara es
troba dins l’Inventari d’aquest ANNEX I.
Es modifiquen les relacions d’edificis inclosos en el Catàleg de masies i cases rurals i en
l’Inventari que consten, respectivament, en els articles 92 i 94 de la normativa urbanística
del POUM, així com les relacions que consten en l’ANNEX I, tot afegint el nou element
catalogat i suprimint-lo de l’Inventari. Així mateix, es suprimeix de l’Inventari la fitxa
corresponent.
El detall de la descripció de la modificació s’exposa en la proposta de catalogació
adjunta.
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
La Llei d’urbanisme estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i
cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament
urbanístic.
La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
des del gener de 2009 disposa d’un document de Sistematització del planejament

urbanístic relatiu a les directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals i es
constitueix com un document referència a l’hora de catalogar les masies i cases rurals.
Els efectes del catàleg de masies són globals: incideix en el model d’ordenació del
municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions
preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions de sòl; conserva el
paisatge; reforça l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incideix en la
sostenibilitat territorial d’acord amb els principis de l’autonomia local.
El municipi de Susqueda ha patit un greu despoblament, en gran mesura per la
construcció del pantà en la dècada de 1960 i que ha mantingut la tendència fins a
l’actualitat, on ens trobem que la majoria de masos estan patint un progressiu
deteriorament per les greus dificultats de comunicació amb la xarxa viària i les dificultats
jurídiques i econòmiques per a dur a terme la seva reconstrucció.
És per aquests motius, i d’acord amb la valoració exposada en la Memòria de la proposta
de catalogació de la masia “FOLGUERONS” redactada per l’arquitecte Ramon Ripoll i
Masferrer, que es proposa la seva inclusió al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable.
Vegeu DOCUMENT ADJUNT: Proposta de modificació redactada per l’arquitecte Ramon
Ripoll i Masferrer.
Planejament vigent
Fitxa I253 FOLGUERONS inclosa en l’Inventari de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS. FITXES.

Planejament modificat

Fitxa 2.45 FOLGUERONS inclosa en el Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS. FITXES.

DOCUMENT ADJUNT: Proposta de modificació redactada per l’arquitecte Ramon Ripoll i
Masferrer.

Ramon Ripoll i Masferrer
arquitecte

04/08/2017
15.822/4

PROPOSTA DE CATALOGACIÓ DE CAN FOLGUERONS DE
SANT MARTÍ SACALM / MUNICIPI DE SUSQUEDA / LA
SELVA / ENCÀRREC: ANGEL LLORET

(ESTUDI MASIA)
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SITUACIÓ: Can Folguerons / Sant Martí Sacalm /Susqueda

00 022 / 12-12-1975 / Arxiu Històric de Girona

FITXA HISENDA URBANA 1975:

Hisenda Urbana 5174 / Referència Cadastral 00

Històric de Girona

PLANOL 1975:

D-22 / Plànol Susqueda 187 / Hisenda Urbana / Desembe 1975 / Arxiu

Superfície construïda: 249 m2
- Planta baixa: 135 m2
- Planta primera: 114 m2

Superfície finca: 62 hectàrees

CARACTERISTIQUES SUPERFICIES:

Ruïnes recuperables: Can Folguerons és una ruïna que es pot considerar recuperable, a efectes de la seva
reconstrucció en el marc del catàleg de masies perquè:
a) Es pot identificar la planta original de l’assentament, les característiques del volum, i conserva, almenys,
dues parets formant angle
d’alçada mínima de 2 m, i/o indicis de la coberta.
b) Els vestigis aparents mesurables tenen una superfície mínima de 75 m2.
c) Té una implantació topogràfica adequada.
d) L’accés preexistent és adequat per al trànsit rodat.

Importància de l’edifici: Can Folguerons es rellevant per la seva tipologia arquitectònica, antiguitat històrica,
característiques medio ambientals, entorn paisatgístic i funció social.

Tipus d’edifici: Can Folguerons és pot catalogar com a MASIA ja que és una construcció constituïda per un
habitatge familiar i els seus annexos, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal.

- Porta principal accés habitatge(P1): 1,97x0,98 m
- Balcó habitació(P1): 1,95x101 m
- Porta accés quadres (PB): 1,95x0,90 m
- Porta interior quadres (PB): 1,90x0,80 m
- Cantonera nord-est (PB): 1,59 m
- Cantonera nord-oest (PB): 1,34 m
- Finestra habitació (P1): 1,10x0,75 m
- Finestra quadres (PB): 0,40x0,30 m
- Finestra porxo de rajol vist (PB); 0,50x0,40 m
- Pilastra porxo (PB): 1,20x0,45 m

La paret és de maçoneria de pedra de l’entorn. El seu gruix oscil·la entre 45 i 50 cm de gruix. Entre les seves
característiques constructives fonamentals cal destacar els marcs de pedra picada de les obertures (pedra
sorrenca). En quan als carreus de pedra es caracteritza per:

,
VALORQACIÓ CONSTRUCTIVA

La tipologia s’adapta al lloc. La seva volumetria i organització es molt usual a la comarca de la Selva i sobretot
de la zona de muntanya d’aqueta comarca. Entre les seves característiques arquitectòniques fonamentals cal
destacar la tipologia arquitectònica correspon a la masia de forma rectangular de 114 m2 (13,6x8,42 m) de
dues plantes, formada per tres crugies, i de coberta de teula àrab de dues vessants. El carener esta desplaçat,
sobre una de les parets, per tal de resoldre més fàcilment el canvi de pendent de la coberta. El porxo annex és
de 21 m2 (4,87x4,4 m), d’una sola planta, formada per una sola crugia i de coberta de teula àrab d’una sola
vessant.

VALORACIÓ TIPOLOGIA ARQUITECTÒNICA

- Façana sud: Superfície total 66 m2 / superfície enderrocada: 13 m2 (20%)
- Façana oest: Superfície total 45 m2 / superfície enderrocada: 6 m2 (13%)
- Façana nord: Superfície total 90 m2 / superfície enderrocada: 16 m2 (18%)
- Façana est: Superfície total 42 m2 / superfície enderrocada: 134m2 (33%)

HIPÒTESI INICIAL: La masia de Can Folguerons compleix les característiques per incorporar-se al catàleg de
Masies de Susqueda (segons les Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals de gener 2009
de la Direcció General d’Urbanisme).

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El seu estat de conservació el podem catalogar d’enderrocament parcial:

La masia de Can Folguerons es troba actualment desocupada. Segons les nostres dades ens consta que hi
van viure gent fins a la dècada de 1960. Es troba situada a la banda sud-est a 1 km de distancia de l’església
de Sant Martí Sacalm. Aquesta masia esta format per l’edifici principal (que és l’objecte de l’estudi) de 135 m2
de superfície construïda a la planta baixa (utilitzada com a quadres i com a porxo annex) i de 114 m2 de
superfície construïda a la planta primera (utilitzada com a habitatge). A 25 m de distancia (en direcció sud
d’aquest edifici principal) es troba un edifici de forma rectangular (corresponent a un antic porxo aïllat) de 45
m2 de superfície construïda a la planta baixa. En relació a l’edifici principal de la masia (igualment com l’edifici
secundari), es troba dins la finca de 62 hectàrees de superfície. Les varies dècades de desocupació han fet
que actualment la masia no tingui sostres ni coberta i algunes de les parets estan parcialment enderrocades (a
la banda sud-est de la casa) i es troben en bon esta (en la banda nord-oest).

VALORACIÓ ESTAT ACTUAL

MEMORIA

DADES CADASTRALS:
Numero:

REDACTOR DEL’ESTUDI
ARQUITECTE: Ramon Ripoll Masferrer
COL.LEGIAT N.: 15 822/4
DNI: 77 902 899 J
DOMICILI: Carrer Manel Quer n.6, B, 2n2a, 17.002, Girona
TELEFON: 630 94 90 35
E.MAÏL: despatx.f.ripoll@coac.net

NOM: Maria Soler Berenguer
DNI: B 17 40 208 593 Q
DOMICILI: C. Indústria 46, 1r. Vic
TELÈFON: 687 74 34 43
E.MAÏL: rafamorenomoreno14@gmail.com

DADES DE LA PROPIETAT

OBJECTE DE L’ESTUDI:
Analitzar el valor de la masia de Can Folguerons per tal de incloure-la en el catàleg de masies del POUM del municipi de
Susqueda

Unes funcions compatibles que obliguen alhora a tenir cura del:
- Accés de vehicles mitjançant la carretera ja existent que es troba en bon estat (la masia esta situada a 200 m
del camí vell de Sant Martí Sacalm a Amer)
- Accés a l’aigua potable (Hi ha el dipòsit del poble a 350 m de distancia de la masia)
- Accés a l’electricitat (Hi passen línies elèctriques també a poca distancia de la masia)
- Control de residus (S’ha de col·locar la corresponen fossa sèptica homologada)

Cal dir que les activitats previsibles, han de ser compatibles amb l’indret i definides per les funcions:
- Residencial (amb relació laboral directe amb l’entorn o be amb relació laboral indirecte)
- Turisme rural (que obliga a netejar i ordenar l’entorn immediat directe de la finca i indirectament a la resta de
la finca)

La importància medio ambiental de la finca la valorarem, en aquest cas, per la relació entre la geografia, la
vegetació autòctona, l’activitat agrícola i la introducció de noves especies colonitzadores alienes a la zona. El
més preocupant es la introducció, en aquests últims anys, de pins i altres especies alienes a la vegetació
autòctona local. Cal dir que la reforma de la masia comporta, en aquests casos, la recuperació de l’activitat en
la finca, la neteja, i l’ordenació del medi ambient i el re equilibri de les especies vegetals.

VALORACIÓ CARACTERÍSTIQUES MEDIO AMBIENTALS,

- Porxo per eines i carros
- Quadres per bestiar (possiblement porcs i vaques)
- Forn de pa
- Habitacions habitatge

Algunes funcions que te la casa de valor costumista són:

L’antiguitat aproximada d’aquesta edificació es de 200 a 250 anys (del s. XVIII a la zona de marcs de pedra
picada, amb intervencions en el s. XIX a la zona de marcs de rajo vist). Aquesta masia va estar activa durant
tota la dècada de 1950 i part de la dècada de 1960. Hi han testimonis orals que recorden encara les persones
que hi van fer estada, les activitats que realitzaven i les costums de la casa que feien. Fou en la dècade de
1950 que el propietari Sr Xicres d’Amer ven la casa a Bartomeu Soler Soldevila. Al cap de pocs anys la casa
va passar a ser propietat del seu germà Josep Soler Soldevila (dins un intercanvi interns entre els membres de
la mateixa família). Finalment aquest propietari el va deixar per herència a la seva filla Maria Soler Berenguer
(que es l’actual propietària). Uns successius propietaris que l’han conservat i respectat les seves
característiques fins a la dècada de 1960 que es desocupada. El valor històric respon a la relació esteta entre
funció i arquitectura. Sorgeix d’aquesta manera el concepte d’edifici com a document històric d’unes costums
laborals, socials i familiars tradicionals de la zona.

VALORACIÓ HISTÒRICA,

Altres aspectes:
- Ràfec de coberta de llosa de pedra pissarrosa de 4 a 8 cm de gruix
- Teula àrab
- Paviments de rajol
- Ferramenta de golfos per portes i finestres, etc.

- Cairats de fusta de roure de 15x15 cm (aproximadament)
- Algunes llindes obertures de fusta de roure de 15x20 cm (aproximadament)
- Llindes de pedra (a portes i finestres de mesures diferents)

En relació a la tecnologia estructura es caracteritza per:

Ramon Ripoll Masferrer

Girona, 4 d’agost de 2017-08-07

Reformar la masia de Folguerons es tornar a donar al municipi de Susqueda de l’estructura rural organitzada
al voltant de nuclis d’ordenació funcional del despoblat municipal a través de les cases de pagès d’us agricolaforestal. Recuperar les antigues masies es dotar al territori municipal de Susqueda d’una funció social d’utilitat
que comporta l’harmonització entre família-sopietat-edificació-territori.

VALORACIÓ FUNCIÓ SOCIAL.

En aquest cas els elements paisatgístics mes importants de la finca de Can Foguerons són:
- Bosc d’alzines
- Margenades que segueixen la topografia
- Sota bosc de bruc i altres especies mediterrànies
- Algunes restes de paratges amb herbes autòctons de la zona
- La masia s’adapta als antics camps de conreu de l’entorn i a les margenades i la topografia.

En general cal destacar de l’entorn les característiques paisatgístiques següents:
- Bosc d’alzines
- Margenades que segueixen la topografia
- Sota bosc de bruc i altres especies mediterrànies
- Paratges amb herbes autòctons de la zona
- Xarxa de camins que s’adapten a la geografia
- Activitat agrícola, forestal i del lleure que s’adapta a les característiques paisatgístiques
- Conjunt de construccions (tradicionals i algunes d’actuals) que en general s’adapten al paisatge)

El valor paisatgístic esta directament relacionat amb la zona privilegiada de Sant Martí Sacalm i el Far entre la
vall del riu Brugent (Amer) i el Ter (pantà de Susqueda), amb vistes sobre Tavertet-Rupit, les GuilleriesPlantedís, Pla de Girona-Girona, i Santa Brígida-Rocacorba. Igualment la reforma de la masia comporta, en
aquests casos, la recuperació de l’activitat en la finca, la neteja, i l’ordenació visual i paisatgística de la finca.

VALORACIO ENTORN PAISATGÍSTIC

- ESTAT ACTUAL (2017)
- ESTAT ORIGINAL (1975)
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ANNEX: FITXA 2.45 FOLGUERONS MODIFICADA

2. INCORPORACIÓ DE LA MASIA “EL CLOS” AL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
AMB EL CODI DE FITXA 2.46
Planejament vigent i àmbit de la modificació
En el planejament vigent la masia “EL CLOS” es troba inclosa amb el codi de fitxa I266 en
l’Inventari incorporat a l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del vigent
POUM de Susqueda.
Segons l’article 91.5 els elements relacionats en l’inventari no es consideren inclosos al
Catàleg i no els son d’aplicació la regulació que per a habitatges preexistents es conté
en el POUM.
Així mateix, l’article 95.1 estableix que només es podran reconstruir o rehabilitar les
construccions que hagin estat incloses en el Catàleg de les masies i cases rurals d’acord
amb el que disposa l'article 50.2 del TRLUC no es podran reconstruir o rehabilitar les
incloses en l'Annex o l'Inventari, excepte en allò que fixa l'article 97.2.
L’àmbit de la modificació proposada es correspon amb l’element inventariat.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és incorporar la masia “EL CLOS” al Catàleg de l’ANNEX I:
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del POUM de Susqueda, amb el codi de fitxa
2.46, per tal de possibilitar la seva reconstrucció.

Descripció de la modificació
Es proposa modificar ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del POUM de
Susqueda, tot incorporant la fitxa d’un nou element, la masia “EL CLOS”, que ara es troba
dins l’Inventari d’aquest ANNEX I.
Es modifiquen les relacions d’edificis inclosos en el Catàleg de masies i cases rurals i en
l’Inventari que consten, respectivament, en els articles 92 i 94 de la normativa urbanística
del POUM, així com les relacions que consten en l’ANNEX I, tot afegint el nou element
catalogat i suprimint-lo de l’Inventari. Així mateix, es suprimeix de l’Inventari la fitxa
corresponent.
El detall de la descripció de la modificació s’exposa en la proposta de catalogació
adjunta.
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
La Llei d’urbanisme estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i
cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament
urbanístic.
La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
des del gener de 2009 disposa d’un document de Sistematització del planejament
urbanístic relatiu a les directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals i es
constitueix com un document referència a l’hora de catalogar les masies i cases rurals.
Els efectes del catàleg de masies són globals: incideix en el model d’ordenació del
municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions
preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions de sòl; conserva el
paisatge; reforça l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incideix en la
sostenibilitat territorial d’acord amb els principis de l’autonomia local.
El municipi de Susqueda ha patit un greu despoblament, en gran mesura per la
construcció del pantà en la dècada de 1960 i que ha mantingut la tendència fins a
l’actualitat, on ens trobem que la majoria de masos estan patint un progressiu
deteriorament per les greus dificultats de comunicació amb la xarxa viària i les dificultats
jurídiques i econòmiques per a dur a terme la seva reconstrucció.
És per aquests motius, i d’acord amb la documentació exposada en la Memòria de
l’estudi i recerca per a la catalogació de la masia “EL CLOS” redactada per l’arquitecte
Carlos de Martí Palanca, que es proposa la seva inclusió al Catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable.
Vegeu DOCUMENT ADJUNT: Estudi i recerca de l’existència de la masia El Clos, redactat
per l’arquitecte Carlos de Martí Palanca.

Planejament vigent
Fitxa I266 EL CLOS inclosa en l’Inventari de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
FITXES.

Planejament modificat
Fitxa 2.46 EL CLOS inclosa en el Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
FITXES.

DOCUMENT ADJUNT: Estudi i recerca de l’existència de la masia El Clos, redactat per
l’arquitecte Carlos de Martí Palanca.

ANNEX: FITXA 2.46 EL CLOS MODIFICADA

3. MODIFICACIÓ DE LA FITXA 2.31 CORRESPONENT A L’ELEMENT CATALOGAT LA BRUGUERA
PER A INCORPORAR LA POSSIBILITAR DE REHABILITAR I DESTINAR A HABITATGE L’ELEMENT
IDENTIFICAT AMB LA LLETRA A’’.
Planejament vigent i àmbit de la modificació
En el planejament vigent la masia “LA BRUGUERA” es troba inclosa amb el codi de fitxa
2.31 en el Catàleg incorporat a l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del
vigent POUM de Susqueda.
L’àmbit de la modificació proposada es correspon amb l’element catalogat.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és incorporar la possibilitat de rehabilitar i destinar a
habitatge l’element annex identificat amb la lletra A’’ en la fitxa, actualment amb ús de
magatzem agrícola.
Descripció de la modificació
Es proposa modificar la fitxa 2.31 LA BRUGUERA inclosa a ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I
CASES RURALS. FITXES del POUM de Susqueda, tot incorporant en l’apartat PROPOSTES
D’INTERVENCIÓ de les DETERMINACIONS contingudes en la fitxa el següent redactat:
La cabana annexa identificada en el croquis com a volum A’’ es podrà
rehabilitar i destinar a habitatge.
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
La Llei d’urbanisme estableix que, per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i
cases rurals que calgui recuperar i preservar, per raons arquitectòniques, històriques,
paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament
urbanístic.
La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
des del gener de 2009 disposa d’un document de Sistematització del planejament
urbanístic relatiu a les directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals i es
constitueix com un document referència a l’hora de catalogar les masies i cases rurals.
Els efectes del catàleg de masies són globals: incideix en el model d’ordenació del
municipi, concretant criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions
preexistents, evitant tant el despoblament com les noves ocupacions de sòl; conserva el
paisatge; reforça l’activitat econòmica en el sòl no urbanitzable; i incideix en la
sostenibilitat territorial d’acord amb els principis de l’autonomia local.
El municipi de Susqueda ha patit un greu despoblament, en gran mesura per la
construcció del pantà en la dècada de 1960 i que ha mantingut la tendència fins a
l’actualitat, on ens trobem que la majoria de masos estan patint un progressiu
deteriorament per les greus dificultats de comunicació amb la xarxa viària i les dificultats
jurídiques i econòmiques per a dur a terme la seva reconstrucció.

Bàsicament els pocs assentaments edificats al municipi són masies o cases rurals
constituïdes per una sola casa o bé per un conjunt d’edificacions en el qual es dintingeix
una edificació principal i unes altres de caràcter secundari annexes, auxiliars o
complementàries de la principal.
Aquestes edificacions de caràcter annex o auxiliar, en alguns casos són cabanyes,
masets, pallisses, coberts, etc., però n’hi ha que tenen entitat constructiva singular i pròpia
que es poden protegir i donar un ús d’habitatge.
La Bruguera es tracta d’una masia de l’any 1798 que està constituïda per un habitatge
principal i per tres construccions auxiliars, una de les quals està annexa a l’habitatge
principal i, amb 46,08 m2 de superfície, se li dóna l’ús d’habitatge, mentre que a les altres
dues se li dóna l’ús de magatzem agrícola. Una d’aquestes últimes construccions té una
entitat constructiva pròpia i amb certa rellevància arquitectònica, car es tracta d’un
edifici sòlid, de planta rectangular i dues plantes d’alçada, amb un porxo, construïda
amb la mateixa pedra que l’habitatge principal, amb petites obertures (una de les quals
molt més oberta, a cara sud i amb vistes a la cinglera de Tavertet). És tracta d’una
construcció que, tot i que s’havia utilitzat per a guardar-hi maquinària agrícola i eines,
antigament podria haver estat una masoveria.
Atesa la seva entitat constructiva i certa rellevància arquitectònica, es considera que pot
complir amb la funció d’habitatge.
Vegeu DOCUMENT ADJUNT: Descripció complementària i actualitzada de l’element A’’ i
de l’element B inclosos a la fitxa 2.31 LA BRUGUERA, aportat pels propietaris.
Planejament vigent
Fitxa 2.31 LA BRUGUERA inclosa en Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS. FITXES.

Planejament modificat
Fitxa 2.31 LA BRUGUERA inclosa en Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS. FITXES.

DOCUMENT ADJUNT: Descripció complementària i actualitzada de l’element A’’ i de
l’element B inclosos a la fitxa 2.31 LA BRUGUERA, aportat pels
propietaris.

En relació a la proposta de modificació de la fitxa 2.31 de l’element catalogat La
Bruguera per a incorporar la possibilitat de rehabilitar i destinar a l’ús d’habitatge de
l’element identificat com a lletra A’’’ en relació a l’al·legació amb registre d’entrada a
l’ajuntament núm. 435, de 10 de juliol de 2017.

Descripció de la fitxa del catàleg
Codi:

2.31

Nom:

La Bruguera

Situació:

Sant Martí

Propietària: Margarita Casas Martí
A la fitxa es descriuen els diferent volums edificats i catalogats. A part de la pròpia
masia (elements A i A’) es descriuen dos elements més aïllats i situats a pocs metres
de la façana principal i lateral de La Bruguera. Els paràmetres d’aquestes edificacions
segons el catàleg són aquests:

Descripció
A” > Casa
B > Casa

Núm.
plantes
2
1

Ús

Sup. m2

magatzem agrícola
magatzem agrícola

98’80 m2
85’05 m2

Vista general de la masia (element A i A’) i de l’element A”

Documentació complementaria i actualitzada de l’element A”

Façana principal
Es tracta d’un edifici original de grans dimensions situat davant de la façana principal
de la masia. Aquest volum és el conjunt de dues edificacions fruit d’una ampliació del
passat, visible sobretot en la façana posterior.
La planta és rectangular, de planta baixa i planta pis i amb la coberta inclinada a dues
aigües amb vessant a façana principal. Les parets de càrrega són de mamposteria
amb les cantonades amb grans carreus.
La coberta inclinada ha estat reformada recentment i es composa de bigues de
formigó, solera ceràmica i teules àrab recuperades de la pròpia edificació.
Les façanes són de pedra vista, bastant austeres, amb una porta a la façana principal i
diverses obertures de ventilació a planta baixa i planta pis a totes les façanes. La
cantonada del costat dret de la façana principal està completament oberta, amb un
pilar de rajol ceràmic.

Façana posterior

Façana lateral
A l’interior de l’edificació actualment només es manté una part del sostre de la planta
baixa però és ben visible que hi havia hagut un forjat intermedi entre les dues plantes
que degut al pas del temps les bigues de fusta es van anar deteriorant i es va optar per
treure-les.

Coberta vista interior
Antigament aquesta edificació s’utilitzava per a les tasques agrícoles però actualment
s’utilitza com a auxiliar de l’habitatge, com a garatge o serveis de l’habitatge.
Tenint en compte que es tracta d’un element original de grans dimensions amb una
superfície de sostre de 197’6 m2 (98’8 m2 per planta) és suficientment gran com per
poder-lo rehabilitar com a habitatge ja que té una superfície més que suficient per ser
usat com habitatge mantenint la volumetria existent.

Documentació complementaria i actualitzada de l’element B

L’element B està situat darrera l’element A” i al costat de la masia i també es tracta
d’un volum original i no de nova construcció.
Es desenvolupa en una planta de forma rectangular i de coberta inclinada a de dues
aigües amb vessants a laterals de teula àrab. Les parets són de càrrega i de
mamposteria i les bigues de la coberta de fusta.
Tenint en compte que es tracta d’un element original de grans dimensions amb una
superfície de sostre de 85,05 m2 si per superfície no es pot considerar l’ús d’habitatge
si que s’hauria de contemplar com a una edificació auxiliar de l’habitatge per tractar-se
d’una edificació tradicional que cal preservar mantenint la volumetria existent.

Façana principal element B

ANNEX: FITXA 2.31 LA BRUGUERA MODIFICADA

4. MODIFICACIÓ DE LA FITXA 2.33 CORRESPONENT A L’ELEMENT CATALOGAT ESQUEI DE
ROCA PER A RECONÈIXER LA REALITAT DE SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA I DE NOMBRE DE
PLANTES DE L’EDIFICACIÓ.
Planejament vigent i àmbit de la modificació
En el planejament vigent la casa rural “ESQUEI DE ROCA” es troba inclosa amb el codi de
fitxa 2.33 en el Catàleg incorporat a l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES
del vigent POUM de Susqueda.
L’àmbit de la modificació proposada es correspon amb l’element catalogat.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és reconèixer la realitat de superfície construïda i de nombre
de plantes de l’edificació.
Descripció de la modificació
Es proposa modificar la fitxa 2.33 ESQUEI DE ROCA inclosa a ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I
CASES RURALS. FITXES del POUM de Susqueda, tot incorporant en el quadre descriptiu la
planta sotacoberta destinada a habitatge amb una superfície construïda de 12,45 m2,
sobre la base de l’informe tècnic emès pel Sr. Miquel Àngel Chamorro Trenado, arquitecte
tècnic en data 26 de juliol de 2017 (Registre d’entrada núm. 531, de data 18 d’agost de
2017).
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
La modificació proposada es justifica atenent la realitat física construïda sobre la base de
la descripció escrita i gràfica continguda en l’informe tècnic indicat que reflecteix els
resultats de la inspecció visual realitzada.
Vegeu DOCUMENT ADJUNT: Informe tècnic sobre l’habitatge unifamiliar l’Esquei de Roca a
Sant Martí Sacalm (Susqueda).

Planejament vigent
Fitxa 2.33 ESQUEI DE ROCA inclosa en Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS. FITXES.

Planejament modificat
Fitxa 2.33 ESQUEI DE ROCA inclosa en Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS. FITXES.

DOCUMENT ADJUNT: Informe tècnic sobre l’habitatge unifamiliar l’Esquei de Roca a Sant
Martí Sacalm (Susqueda), redactat per l’arquitecte tècnic Miquel
Àngel Chamorro Trenado.

ANNEX: FITXA 2.33 ESQUEI DE ROCA MODIFICADA

5. MODIFICACIÓ DE LA FITXA 3.15 CORRESPONENT A L’ELEMENT CATALOGAT LA FONDA
PER A SUPRIMIR LA LIMITACIÓ RELATIVA A LA SUPERFÍCIE TOTAL MÀXIMA PERMESA,
RECTIFICAR EL NOMBRE DE PLANTES QUE CONSTA EN EL QUADRE DESCRIPTIU I CORREGIR
EL DIBUIX I LES DIMENSIONS DE LA PLANTA DE L’EDIFICACIÓ QUE CONSTEN EN EL
CROQUIS.
Planejament vigent i àmbit de la modificació
En el planejament vigent la casa rural “LA FONDA” es troba inclosa amb el codi de fitxa
3.15 en el Catàleg de masies i cases rurals incorporat al POUM de Susqueda en l’ANNEX I:
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES.
L’àmbit de la modificació proposada es correspon amb l’element catalogat.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és suprimir la limitació relativa a la superfície total màxima
permesa, rectificar el nombre de plantes que consta en el quadre descriptiu i corregir el
dibuix i les dimensions de la planta de l’edificació que consten en el croquis de la fitxa.
Descripció de la modificació
Es proposa modificar la fitxa corresponent a l’element catalogat 3.15 LA FONDA inclòs en
ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES del POUM de Susqueda, sobre la
base de la proposta de modificació redactada pel Sr. Xavier Calabuig Serra, arquitecte
tècnic en data 3 de juliol de 2017 (Registre d’entrada núm. 413, de data 3 de juliol de
2017), en la qual s’acredita la volumetria i superfície construïda de l’edificació originària.
Concretament, les modificacions que es proposa efectuar en la fitxa d’aquest element
consisteixen en:
- La supressió de l’especificació limitativa “La superfície total màxima serà de 220
m2” que consta en el redactat de l’apartat DETERMINACIONS.
- La rectificació del nombre de plantes de l’edificació que consta en el quadre
descriptiu, fent constar 2 plantes en comptes d’1 planta.
- La correcció de la discordança gràfica del plànol de planta incorporat en la
fitxa mitjançant la substitució del dibuix del perímetre de la planta de
l’edificació existent, amb unes cotes consignades de 20,80 m de llargària i 12,00
m d’amplada, pel dibuix corresponent a la planta de l’edificació autoritzada
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 21 de juliol
de 2010, fent constar en concordança amb aquest, unes cotes d’11,00 m de
llargària i 10,00 m d’amplada.
Cal esmentar que l’especificació “La superfície total màxima serà de 220 m2” va ser
incorporada arran de la prescripció assenyalada en l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, de 9 de febrer de 2011, d’aprovació definitiva del Pla especial
del catàleg de masies i cases rurals, sobre la base de la superfície construïda que
constava en el projecte per a la reforma i ampliació de l’habitatge anomenat La Fonda,
situat al paratge de la Mare de Déu del Coll, autoritzat per acord adoptat per la CTUG en
sessió de data 21 de juliol de 2010.

Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
La modificació proposada es justifica atenent els següents fets:
- La nova documentació històrica aportada, en la qual s’acredita la volumetria i
característiques de l’edificació originària, de la qual no se’n tenia coneixement en
el moment de la tramitació del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals ni
en el moment de tramitació dels projectes del 2006 i del 2010 per a la reforma i
ampliació de l’habitatge aprovats per la CTUG
- La limitació de superfície total màxima que consta sobre aquesta edificació, és
exclusiva d’aquesta fitxa en concret i no figura en cap altra fitxa d’elements
incorporats al Catàleg. Aquesta circumstància no possibilita a la pràctica cap
tipus d’ampliació de l’edificació existent, la reconstrucció de la qual va ser
autoritzada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 21
de juliol de 2010.
- Les necessitats d’ampliació atès l’ús actual de primera residència de l’edificació,
cosa que permetria donar resposta a les necessitats familiars i possibilitaria la
legalització d’un escreix de superfície construïda segons es desprèn de l’expedient
complex de protecció de la legalitat urbanística incoat per Resolució adoptada
pel director general d’Ordenació del territori i Urbanisme de data 23 de juny de
2017.
- La possibilitat de modificació de la fitxa ha estat expressada en reiterades
ocasions per part del departament competent en adoptar la seva aprovació
definitiva: primer, en la fonamentació de la Resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat / director general d’Ordenació del territori i Urbanisme, de data 18 de
novembre de 2016, desestimatòria del requeriment previ formulat per l’Ajuntament
de Susqueda contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
adoptat en la sessió de 4 de febrer de 2016 amb relació a l’expedient de
correcció d’errades materials detectades en la fitxa S315 “La Fonda” del Pla
especial del catàleg de masies i cases rurals, acord que desestimava la correcció
d’errades materials proposada per l’Ajuntament de Susqueda per no procedent; i,
posteriorment, en la fonamentació de la proposta de Resolució que fa la
instructora de l’expedient complex de protecció de la legalitat urbanística, incoat
per Resolució de data 23 de juny de 2017, al director general d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, d’una ordre d’enderroc, dictada el 20 d’octubre de 2017.
En aquest moment, el coneixement del volum i superfície construïda de l’edificació
original acredita que aquesta comptava amb una superfície construïda total de 408 m2,
resultat de multiplicar la superfície coberta, de 136 m2, per les tres plantes de què
constava de l’edificació, molt superior, per tant, a la que figura en la fitxa del Catàleg
d’acord amb el projecte autoritzat per la CTUG. Aquest fet justificaria la supressió de la
limitació efectiva a la possibilitat d’ampliar l’edificació actual.
Vegeu DOCUMENT ADJUNT: Proposta de modificació de la fitxa 3.15 “LA FONDA” inclosa a
l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES, del POUM de Susqueda, redactat
per l’arquitecte tècnic Xavier Calabuig Serra.
Planejament vigent
Fitxa 3.15 LA FONDA inclosa en Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
FITXES.

Planejament modificat
Fitxa 3.15 LA FONDA inclosa en Catàleg de ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
FITXES.

DOCUMENT ADJUNT: Proposta de modificació de la fitxa 3.15 “LA FONDA” inclosa a
l’ANNEX I: CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. FITXES, del POUM de
Susqueda, redactat per l’arquitecte tècnic Xavier Calabuig Serra.

ANNEX: FITXA 3.15 LA FONDA MODIFICADA

6. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 98 CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES I DE COMPOSICIÓ DE LA
NORMATIVA URBANÍSTICA, PER A ADMETRE SISTEMES CONSTRUCTIUS I MATERIALS
DIFERENTS ALS TRADICIONALS QUE S’INTEGRIN EN LA COMPOSICIÓ GENERAL DE
L’EDIFICACIÓ.
Planejament vigent i àmbit de la modificació
La regulació de les característiques estètiques i de composició de les edificacions incloses
en el Catàleg de masies i cases rurals es recullen a l’article 98 de la normativa urbanística
del vigent POUM de Susqueda.
L’àmbit de la modificació proposada és el conjunt d’edificacions catalogades.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és incorporar en l’article 98 de la normativa urbanística la
possibilitat d’utilitzar sistemes constructius i materials diferents als tradicionals, propis de
l’arquitectura bioclimàtica, que s’integrin en la composició general de l’edificació.
Descripció de la modificació
Es proposa modificar el redactat de l’apartat 2 de l’article 98 amb el següent redactat:
“En general, les edificacions seran de façana plana amb predomini del ple
sobre el buit. La rehabilitació i ampliació es farà preferentment amb materials
tradicionals (pedra, fusta, arrebossats i pintats) tenint en compte el caràcter
rural de l’entorn i a fi d’assolir un grau d’integració en el paisatge. No obstant
això, en els volums reconstruïts o ampliats, es podrà admetre la utilització
d’altres sistemes constructius i materials diferents dels tradicionals en els
tancaments de manera justificada i sempre que estiguin en harmonia amb les
condicions estètiques i tipològiques tradicionals i s’hauran d’integrar en la
composició general. La incorporació d’aquests materials estarà sotmesa al
criteri dels Serveis Tècnics municipals.”
Es proposa traslladar la prohibició d’emprar l’obra vista continguda en l’actual redactat
del referit apartat 2 a l’apartat 7.
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
Les obres de rehabilitació i restauració tenen per objecte adaptar velles construccions a
uns nous usos, i consolidar les estructures i els tancaments per a fer els edificis més
utilitzables.
La integració de sistemes passius de captació solar propis de l’arquitectura bioclimàtica
permeten millorar el rendiment energètic general de l’edifici i les condicions
d’il·luminació. Aquests sistemes estan basats en sistemes constructius que tradicionalment
ha emprat l’arquitectura popular i tradicional.

Planejament vigent
Article 98 Característiques estètiques i de composició
98.1 Les edificacions existents conservaran la tipologia, composició arquitectònica,
materials i colors de les edificacions tradicionals, i les de nova construcció es projectaran
de forma similar a les existents contigües o properes.
98.2 Les edificacions seran de façana plana amb predomini del ple sobre el buit. Els
acabats de l’edificació seran els tradicionals: pedra, remolinat i pintat o estucats. No es
permet l’obra vista.
98.3 El teulat serà de teula àrab ceràmica d'aspecte envellit, amb un pendent comprès
entre el 25% i el 30%. Els ràfecs seguiran la tipologia i volada de les edificacions més
properes.
98.4 No es podran realitzar nous balcons, però es podran mantenir els existents. Les
baranes dels balcons seran de barrots de ferro, rodons o quadrats, i no poden
sobrepassar la volada dels balcons.
98.5 Els colors admesos són els de tonalitat terrosa i pàl·lida.
98.6 Els acabats en façanes de pedra seran amb morter de calç.
98.7 Es prohibeix la utilització dels següents sistemes i materials en l'exterior de l'edifici:
- Aplacats de pedra amb gruix inferior a 15 cm.
- Pedra diferent a la de les cases contigües o properes si es situen en un veïnat.
- Materials plàstics.
- Pissarra.
- Parets de vidre emmotllat.
- Caixes de persiana.
- Gelosies de vidre, ceràmica o formigó.
- Baixants i canals de PVC o fibrociment.
- Entregues de forjat vistes a façana.
- Rètols lluminosos de material plàstic, retro-il·luminats o neons.
- Façanes i fusteria de color blanc.
- Plaques de fibrociment, metàl·liques ni plàstiques.
Planejament modificat
Article 98 Característiques estètiques i de composició
98.1 Les edificacions existents conservaran la tipologia, composició arquitectònica,
materials i colors de les edificacions tradicionals, i les de nova construcció es projectaran
de forma similar a les existents contigües o properes.
98.2 En general, les edificacions seran de façana plana amb predomini del ple sobre el
buit. La rehabilitació i ampliació es farà preferentment amb materials tradicionals (pedra,
fusta, arrebossats i pintats) tenint en compte el caràcter rural de l’entorn i a fi d’assolir un
grau d’integració en el paisatge. No obstant això, en els volums reconstruïts o ampliats, es
podrà admetre la utilització d’altres sistemes constructius i materials diferents dels
tradicionals en els tancaments de manera justificada i sempre que estiguin en harmonia
amb les condicions estètiques i tipològiques tradicionals i s’hauran d’integrar en la
composició general. La incorporació d’aquests materials estarà sotmesa al criteri dels
Serveis Tècnics municipals.

98.3 El teulat serà de teula àrab ceràmica d'aspecte envellit, amb un pendent comprès
entre el 25% i el 30%. Els ràfecs seguiran la tipologia i volada de les edificacions més
properes.
98.4 No es podran realitzar nous balcons, però es podran mantenir els existents. Les
baranes dels balcons seran de barrots de ferro, rodons o quadrats, i no poden
sobrepassar la volada dels balcons.
98.5 Els colors admesos són els de tonalitat terrosa i pàl·lida.
98.6 Els acabats en façanes de pedra seran amb morter de calç.
98.7 Es prohibeix la utilització dels següents sistemes i materials en l'exterior de l'edifici:
- Aplacats de pedra amb gruix inferior a 15 cm.
- Pedra diferent a la de les cases contigües o properes si es situen en un veïnat.
- Materials plàstics.
- Pissarra.
- Obra vista.
- Parets de vidre emmotllat.
- Caixes de persiana.
- Gelosies de vidre, ceràmica o formigó.
- Baixants i canals de PVC o fibrociment.
- Entregues de forjat vistes a façana.
- Rètols lluminosos de material plàstic, retro-il·luminats o neons.
- Façanes i fusteria de color blanc.
- Plaques de fibrociment, metàl·liques ni plàstiques.

7. SUPRESSIÓ DE L’ARTICLE 103 TANQUES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, PER DUPLICITAT I
CONFLICTE AMB L’ARTICLE 47, D’APLICACIÓ A TOT EL SÒL NO URBANITZABLE.
Planejament vigent i àmbit de la modificació
La regulació de les tanques es recullen a l’article 47 de la normativa urbanística del vigent
POUM de Susqueda, amb caràcter general per a tot el sòl no urbanitzable, i en l’article
103 específicament per a les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals,
CAPÍTOL PRIMER del TÍTOL VI PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL, del vigent
POUM de Susqueda.
L’àmbit de la modificació proposada és el conjunt d’edificacions catalogades.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és evitar duplicitats i conflictes en la interpretació de les
determinacions normatives amb relació a les tanques.
Descripció de la modificació
Es proposa la supressió de l’article 103 Tanques, amb relació a les edificacions incloses en
el Catàleg de masies i cases rurals, de manera que aquests elements passin a estar
regulats únicament per l’article 47 Tanques de la normativa urbanística.
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
L’actual article 103 Tanques, prové de la integració de les normes urbanístiques del Pla
especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Susqueda aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 de febrer
de 2011 (DOGC núm. 6035, de data 30 de desembre de 2011).
Concretament, l’article 103 Tanques de la normativa del POUM es correspon amb l’article
27 Tanques de les normes urbanístiques del Pla especial, essent els seus redactats idèntics:
“Article 103 Tanques
103.1 Tradicionalment, les masies del municipi no disposen de tanques.
Excepcionalment es podran autoritzar les tanques sempre que es justifiqui
suficientment la necessitat com a element de protecció, i sempre que
s’obtingui l’informe favorable de l’Organisme competent en matèria de
paisatge.
103.2 Les tanques tindran una alçada màxima de 0,90 metres que es podran
fer amb material massís fins una cota màxima de 0,60 metres, i s'acabarà amb
reixes, tela metàl·lica o vegetació d'arbust. Justificadament es podran
admetre altres tipus de tanca per tal d’integrar-se millor a l’entorn o a
l’edificació existent.
103.3 En el cas de tanques en terrenys que limitin amb un camí públic, la
tanca haurà de separar se almenys 3m de l’aresta del camí, amb excepció
del veïnat del Coll on, atès el grau d’edificació consolidada, la distància
mínima serà de 3 m de l’eix del camí.

103.4 Les tanques en terrenys que limitin amb lleres públiques, d'acord amb el
que disposa el Reglament del Domini Públic Hidràulic, caldrà se separin una
distància de 5 m d'amplada a partir del cap del talús de la llera.”

Com es pot observar, ell redactat de l’actual article 103 és transcripció literal de l’article
27 Tanques, del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals que es va
incorporar en el POUM i entra en conflicte amb l’article 47 Tanques, de la mateixa
normativa urbanística del POUM que regula la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi
i, per tant, les finques amb masies i cases rurals.
“Article 47 Tanques
47.1 Les tanques de finques o recintes han de complir les condicions que
s’estableixen en aquest article per tal que els pugui ser atorgada la llicència
preceptiva.
a) La construcció de tanques ha de limitar-se a aquells casos en què
siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc.
b) No s’admeten tanques d’obra o opaques, llevat dels murs de pedra
seca d’alçada no superior a 90 cm i en aquelles parcel·les on per
motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes
i no existeixen altres fórmules de tancament que pugui garantir-ho.
c) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la
transparència en tota la seva alçada. En el cas que fossin tanques
vegetals, s’haurà de tenir en compte la normativa en matèria de
prohibició de plantació en espais públics d’espècies susceptibles al
foc bacterià i les mesures per a la prevenció del foc bacterià. S’haurà
de potenciar l’elecció d’espècies autòctones, adaptables a les
característiques del sòl i de baix consum hídric, i a la vegada,
concordants amb la vegetació i el paisatge existent.
d) Les tanques transparents poden complementar-se amb vegetació
pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.
e) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la
seva longitud.
f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la
necessitat de tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita
fauna terrestre pròpia del lloc i en aquest sentit es recomana la malla
de tipus cinegètic la qual ha de comptar a la seva base, o sigui en
contacte amb el sòl, amb una llum de pas de 30 x 15 cm.

g) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors
discrets per tal que s’integrin bé en el fons cromàtics del lloc.
h) Les tanques d’obra existents i aquelles que es preveu per motius de
seguretat s’han de tractar amb superposició de vegetació viva per tal
de millorar la seva integració en el paisatge.
47.2 En les tanques d’instal·lacions d’interès públic, el projecte vindrà
determinat pel procediment de l’article 48 TRLUC o en el seu cas per un pla
especial.
47.3 La col·locació de la tanca ha de respectar la distància mínima a
l’aresta del camí, resseguint la topografia natural i sense interferir en el traçat
dels camins considerats de domini públic.
47.4 Els tancaments que donin a la xarxa viària hauran de recular-se com a
mínim les següents distàncies.
- Xarxa viaria comarcal (X1): a 3,00m a partir de l’aresta i segons
l’establert en la legislació sectorial vigent.
- Resta de xarxa viària: a 3,00 m a partir de l’aresta. En el veïnat del Coll
serà de 3 metres des de l’eix.
47.6 Per seguretat és obligatori tancar les basses de reg i punts d’aigua, i les
basses de dejeccions ramaderes.
47.7 S’admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten
les finques.
47.8 Les tanques en terrenys que confrontin amb lleres públiques, caldrà se
separin una distància mínima de 5 m del cap del talús dels marges de les lleres
per tal de deixar lliure la zona de servitud de la llera que estableix l’article 6 del
text refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol.”
Planejament vigent
“Article 103 Tanques
103.1 Tradicionalment, les masies del municipi no disposen de tanques.
Excepcionalment es podran autoritzar les tanques sempre que es justifiqui
suficientment la necessitat com a element de protecció, i sempre que
s’obtingui l’informe favorable de l’Organisme competent en matèria de
paisatge.
103.2 Les tanques tindran una alçada màxima de 0,90 metres que es podran
fer amb material massís fins una cota màxima de 0,60 metres, i s'acabarà amb
reixes, tela metàl·lica o vegetació d'arbust. Justificadament es podran
admetre altres tipus de tanca per tal d’integrar-se millor a l’entorn o a
l’edificació existent.
103.3 En el cas de tanques en terrenys que limitin amb un camí públic, la
tanca haurà de separar se almenys 3m de l’aresta del camí, amb excepció
del veïnat del Coll on, atès el grau d’edificació consolidada, la distància
mínima serà de 3 m de l’eix del camí.
103.4 Les tanques en terrenys que limitin amb lleres públiques, d'acord amb el
que disposa el Reglament del Domini Públic Hidràulic, caldrà se separin una
distància de 5 m d'amplada a partir del cap del talús de la llera.”
Planejament modificat
Es suprimeix l’article 103 Tanques.

8. ADDICIÓ D’UN NOU ARTICLE A LA NORMATIVA URBANÍSTICA, QUE ES DESIGNA AMB EL
NÚMERO 103, PER A PERMETRE ELS MOVIMENTS DE TERRES AL VOLTANT DE LES
EDIFICACIONS INCLOSES AL CATÀLEG I A L’ANNEX.
Planejament vigent i àmbit de la modificació
La regulació dels moviments de terres amb finalitats agrícoles es recull a l’article 45 de la
normativa urbanística del vigent POUM de Susqueda, amb caràcter general per a tot el
sòl no urbanitzable.
En el cas de finques amb edificacions, la possibilitat de realitzar moviments de terres al
voltant d’aquestes només la trobem permesa i regulada per a les edificacions existents
dins la categoria de sòl Sòls de valor natural i de connexió – De recuperació forestal (Clau
25b4), apartat 6 de l’article 87 de la normativa del POUM, atès l’elevat grau de
consolidació d’edificació existent en l’àmbit.
En canvi, les edificacions existents incloses en el Catàleg de masies i cases rurals i en
l’Annex, CAPÍTOL PRIMER del TÍTOL VI PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL,
del POUM, no disposen d’aquesta regulació, necessària per a la correcta aplicació del
planejament.
L’àmbit de la modificació proposada és el conjunt d’edificacions catalogades i de
l’Annex, incloses al Catàleg de masies i cases rurals.
Objecte de la modificació
L’objecte de la modificació és permetre els moviments de terres al voltant de les
edificacions incloses al Catàleg de masies i cases rurals i a l’Annex, de manera anàloga a
com es permet i regula per les edificacions dins la categoria de sòl Sòls de valor natural i
de connexió – De recuperació forestal (Clau 25b4).
Descripció de la modificació
Es proposa la incorporació d’un nou article a la normativa urbanística del POUM amb la
finalitat de possibilitar la realització de moviments de terres al voltant de les edificacions
incloses en el Catàleg de masies i cases rurals i l’Annex, amb una regulació idèntica a la
que estableix l’article 87.6 Intervencions en finques amb edificis existents per a la
categoria de sòl Sòls de valor natural i de connexió – De recuperació forestal (Clau 25b4).
Aquest article s’integra en la SECCIÓ 2 DISPOSICIONS GENERALS del CAPÍTOL PRIMER
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS del TÍTOL VI PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I
AMBIENTAL, de la normativa urbanística del POUM per tal de mantenir una coherència en
la regulació normativa, tot desvinculant aquesta de la categoria de sòl en la qual es trobi
cada edificació en concret. El nou article adopta el número 103, cosa que permet
mantenir la correlació actual de l’articulat de la normativa urbanística.
El redactat proposat per aquest nou article 103 és idèntic al que, per aquesta finalitat,
trobem en l’apartat 6 de l’article 87:
“Es permetran moviments de terres al voltant de les masies i cases rurals
incloses al catàleg i a l’annex i també en els accessos, aterrassaments del

terreny i murets de contenció. Les plataformes d’anivellament dels terrenys no
podran sobrepassar 2,00 m per sobre de la rasant natural del terreny.”
Justificació d’acord amb l’art. 97 del TRLUC
L’actual regulació dels moviments de terres al voltant de les edificacions incloses en la
categoria de sòl Sòls de valor natural i de connexió – De recuperació forestal (Clau 25b4)
la trobem en l’apartat 6 de l’article 87:
“Article 87 Sòls de valor natural i de connexió – De recuperació forestal (Clau
25b4)
(...)
87.6 Intervencions en finques amb edificis existents
(...)
- Es permeten moviments de terres al voltant de les cases i també en els
accessos, aterrassaments del terreny i murets de contenció. Les plataformes
d’anivellament dels terrenys no podran sobrepassar 2,00 m per sobre de la
rasant natural del terreny.”
Quan les normes urbanístiques del Pla especial del c
atàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Susqueda aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 de febrer de 2011 (DOGC
núm. 6035, de data 30 de desembre de 2011) es va integrar en el vigent POUM, no es va
preveure la possibilitat de regular els moviments de terres al voltant de les edificacions
catalogades i de les incloses en l’annex corresponent, cosa que a la pràctica s’ha vist del
tot necessari i justificat atès que les condicions d’unes i altres edificacions són les mateixes,
amb independència de la categoria de sòl no urbanitzable en la que es trobin ubicades,
cosa que es fa palesa pel fet que la gran majoria d’edificacions existents en la categoria
de sòl Sòls de valor natural i de connexió – De recuperació forestal (Clau 25b4) es troben
també incloses en el Catàleg o l’Annex.
Planejament vigent
No existeix en la normativa urbanística del POUM de Susqueda un article regulador dels
moviments de terres al voltant de les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals.
Planejament modificat
“Article 103 Moviment de terres al voltant de les edificacions incloses al
catàleg de masies i cases rurals i a l’annex
Es permetran moviments de terres al voltant de les masies i cases rurals incloses
al catàleg i a l’annex i també en els accessos, aterrassaments del terreny i
murets de contenció. Les plataformes d’anivellament dels terrenys no podran
sobrepassar 2,00 m per sobre de la rasant natural del terreny.”

