












































   

 

        

 

 

 













    

situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

planejament vigent:

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

POUM  de  Siurana

catàleg de béns a protegir

P-12

referència cadastral:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Al veïnat de Baseia, destinat a casa de turisme rural amb el mateix nom,

sobre la carretera GIV-6218.

DESCRIPCIÓ

Conjunt edificatori de vàries edificacions en un mateix conglomerat

bastant compacte; conjunt de cossos de diferents èpoques, rehabilitació i

ampliació recents.

Els emmarcaments de les finestres de fàbrica ceràmica del cos que

considierem originari fan pensar en una construcció recent, del s.XX

(façana posterior, a est).

Sobre la façana sud-est es pot apreciar quin és el cos originari, sobre el

qual es va fer una remonta pujant el nivell de la teulada (veure imatge

adjunta).

La porxada de la façana sud-oest és un afegit posterior al cos originari  i

està construïda en dues fases: la més recent està feta amb maçoneria i, la

més antiga es correspon amb un altre cos de construcció posterior al cos

originari i que està construït amb fàbrica ceràmica, quedant les dues

porxades alineades en façana i compartint un mateix espai d'eixida per la

part superior.

El conjunt edficatori tingut en compte en aquesta catalogació presenta les

següents característiques principals:

- materials exteriors: remolinat amb detalls d'emmarcament

d'obertures de fàbrica ceràmica en cos originari, fàbrica de rajols en

cos annexe en façana sud-oest i remolinat pintat en la resta de

façanes del cos

- època de construcció:  s.XX / s. XXI rehabilitació i ampliació

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial i activitat de turisme rural

- accessibilitat: camí i carretera en bon estat

UTM 31N (ED50) E (x) 500.579,0 m - N (y) 4.673.254,0 m

17057A002000550001TM (polígon 2 parcel.la 55)

privada

1b

SUnc - sòl urbà no consolidat

façana principal a vialitat (sud-oest) - accés

relació amb Cal Robusto - al fons del marge esquerre - façana posterior rètol casa turisme rural cartografia cadastre

cantonada oest - façanes nord i oest - relació amb carretera

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

El fet de la inclusió dels elements edificatoris d'aquest conjunt en el llistat

de Patrimoni Històric de l'Avenç de Planejament a les actuals Normes

Subsidiàries del desembre de 1996 com a mas que forma part del raval de

Baseia - raval històric fora del nucli urbà, és el que ens porta a tenir-lo en

compte per a la present catalogació.

A més a més d'aquestes consideracions inicials, trobem correcta la seva

inclusió en aquesta catalogació per raons dels seus valors propis

arquitectònics i culturals, entenent-lo com a bé immoble singular i de

conjunt, també pels seus valors paisatgístics i ambientals, en pertànyer a

l'estructura del medi rural del municipi.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció mig.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Cal preservar el caràcter original de les edificacions i no desvirtuar-ne les

característiques.

Per aconseguir que l'edificació s'adapti a un nou ús o per a obtenir una

millora de l'ús existent s'admeten obres de reforma interior sempre que

aquests usos siguin els admesos.

No s'admetran increments d'alçada, per entendre que els habitacles ja es

troben habilitats a les condicions presents.

S'admeten les reformes necessàries per retornar el conjunt edificatori a un

estat més original, justificant adequadament aquest fet.

OBSERVACIONS

Can Navata

relació amb Corral de Can Vadora (al fons) - façana sud-est

captura base topogràfica ICC


