














     


 















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)

catàleg de masies i cases rurals

referència cadastral:

planejament vigent:

adreça postal:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Accessible des dels camins de terra en bon estat, l'un anomenat per la

cartografia de l'Institut Cartogràfic de Catalunya camí de les Campasses, i

l'altre, el camí de Mas Fideuer, penjant de la carretera GIV-6218.

DESCRIPCIÓ

Una edificació principal originària sota un cos longitudinal modificada amb

la construcció d'un porxo, un nou accés i un nou volum adossat de caseta

eines. Construcció secundària dedicada a caseta pou i barbacoa de

dimensions reduïdes (veure croquis i foto adjunta). Coberta a dues aigües

de la construcció principal. Cobertes a una aigua dels volums de

construcció posterior.

Segons l'avanç de planejament de 1996, a l'interior conserva diversos

elements arquitectònics gòtico-renaixentistes, datables del s. XVI.

L'edificació presenta un molt bon estat de conservació, havent estat

reformada recentment:

- materials exteriors: volum principal originari de pedra i totxo, caseta

pou i barbacoa-menjador d'angles ceràmics, pedra i revestit amb

morter

- superfícies:   488 m2 (segons dades cadastrals)  (66 m2 de cobert

magatzem, 236 m2 de baixa magatzem i 186 m2 de planta vivenda)

/ 239 m2 de superfície d'ocupació

- època construcció:  1800 s/ dades cadastrals, amb reformes el 1950

i el 2006

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, 2 pous propis

- titularitat privada

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

L'estructura del medi rural del municipi es fonamenta en un sistema de

masies i cases rurals que facilita l'explotació i el control del medi.

Edificació que forma part de l'origen de l'estructura del medi rural del

municipi, del paisatge consolidat del municipi, amb una arquitectura que

cal preservar, per raons socials, paisatgístiques, mediambientals i de

patrimoni.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 500.375,5 m - N (y) 4.674.340,0 m

000600100EG07C0001JS - polígon 1 parcel.la 168

despoblat, 12 - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

des del camí d'accés - vista 1

Mas FideuerM-17

façanes est i nord - vista 4

des d'edificació auxiliar - façana sud cos principal (vista 5) edificació auxiliar - vista 6

front façana principal sud - vista 2 façanes sud i est - vista 3

OBSERVACIONS

Consta en pre-catalogació feta per les actuals normes subsidiàries com a

edifici i element a protegir.

USOS ADMESOS

Es permeten els usos d'habitatge familiar, d'establiment hoteler amb

exclusió de la modalitat d'hotel apartament, d'establiment de turisme

rural, d'activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de

restauració, d'equipament i de servei comunitari.

USOS ALTERNATIUS PERMESOS

En tots els casos, els usos de les construccions en sòl no urbanitzable han

de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l'entorn

immediat respectiu.

REFORMES I AMPLIACIONS

Cal preservar el caràcter original de l'edificació 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 i ampliació

sempre que aquests usos siguin els admesos.

Els increments d'alçada dels volums originals només es permetran per

aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat.

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

estat més original, justificant adequadament aquest fet.

ARRANJAMENT O MILLORA DE LES ESTRUCTURES D'ACCESSIBILITAT I

SERVEIS, si s'escau

Les actuacions de rehabilitació i ampliació especificaran el tipus de serveis

de subministrament, evacuació i accés rodat. Les millores de

subministrament energètic no comportaran cap estesa aèria. Es recomana

l'ús d'energies alternatives i renovables. Qualsevol utilització nova

garanteix l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

dins finca cadastral: 17057A001001680000RO - 12.992 m2 sup sòl finca


