








































   

 

        





  
















    

 


  

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)

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

catàleg de béns a protegir

LOCALITZACIÓ

Al veïnat de Baseia, amb l'adreça de BO Baseia núm. 4.

DESCRIPCIÓ

Les tipologies d'obertures ens permeten una datació aproximada

d'aquesta edficació de cap al s.XV-XVI - veure detall 1 de finestra de

caràcter eminentment medieval. La finestra tipus senyorial ens permet

descriure-la com una finestra gòtica amb motllures i nervadures. Totes

dues es conformen mitjançant carreus de pedra ben treballats.

En façana nord-est ens trobem amb una paret en talús, segurament fou

una mesura de reforç del mur primitiu. Aquest mur primitiu consta d'una

paret de pedra i morter de calç remolinat. El morter de calç utilitzat en

aquest cas era el resultat de barrejar calç amb terra - s'observa per la

tonalitat marronosa i la seva qualitat de terra. L'atalussament és de

pedruscall lligat amb morter.

El conjunt edficatori tingut en compte en aquesta catalogació presenta les

següents característiques principals:

- materials exteriors: pedra amb remolinat de morter de calç, carreus

en emmarcament finestres, pedruscall lligat amb morter en

atalussament, pedruscall de pedra i rajols

- època de construcció:  s.XV-XVI (inici) - s.XVIII (reforma) - dades

aproximades

- estat de conservació: en estat acceptable sent recomenable una

restauració curosa

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí en bon estat

cobert extrem sud conjunt des del sud-oest - banda post. cartografia cadastre

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 alt.

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

captura base topogràfica ICC

detall oberturafaçana nord-est a camí detall obertura senyorial part façana principal a camí part façana principal a camí

conjunt banda posterior (des del sud)

planejament vigent: POUM  de  Siurana

P-13

referència cadastral:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

UTM 31N (ED50) E (x) 500.609,0 m - N (y) 4.673.191,5 m

001600500EG07C0001LS

privada

1b

SUnc - sòl urbà no consolidat

Can Geroni


