































    





        

  



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

En les proximitats de la carretera GIV-6218, que enllaça amb la C-31, i

accessible des del camí de terra en bon estat que parteix de la primera i

que es dirigeix al Mas Fideuer.

DESCRIPCIÓ

Edificació principal dedicada a l'habitatge i actualment està habitada.

Consta d'una planta irregular i amb una coberta de plaquetes ceràmiques i

una lleugera inclinació cap a un costat. Construcció en planta baixa.

Distintes construccions disperses per a la parcel.la, dedicades al

magatzem i/o coberts d'animals.

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

recentment, amb les següents característiques principals:

- materials exteriors: remolinat pintat en parets exteriors, plaquetes

ceràmiques en coberta

- superfícies:   63 m2 construïts i d'ocupació en planta (segons

còmputs d'aquest catàleg)

- època construcció:  1995 s/ dades proporcionades per l'actual

propietari, reformada recentment

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat i carretera asfaltada

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi

- titularitat privada

Construcció preexistent en sòl no urbanitzable destinada a l'habitatge, en

la planta superior, la qual es va implantar il.legalment i ha prescrit l'acció

de restauració de la realitat física alterada, restant subjecta al règim de

fora d'ordenació que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 102 de la

Llei d'urbanisme i 119.1 del Reglament de la mateixa Llei.

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

No hi ha justificació per a la seva recuperació ni preservació.

OBSERVACIONS

Situació irregular ja que no consta cap edificació en el registre cadastral ni

en el registre de la propietat. Escriptures de l'operació de compra-venda

facilitades. En el registre cadastral la finca on s'ubica l'edificació dedicada

a l'habitatge consta dins d'una gran finca rústica que no s'adiu amb la

situació actual. Caldria fer revisió.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 502.159,3 m - N (y) 4.673.482,3 m

sense referència d'urbana - polígon 1 parcel.la 200

Camí de Figueres - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

des del pati d'accés - volum garatge i façana nord-est cos principal (vista 1)

Ca la JuanaN-04

façana nord-est des del punt de vista 4

vista 2

façanes sud-oest i sud-est cos principal - vista 3

captura base topogràfica Institut Cartogràfic Catalunya

(no catalogades)

USOS

Els canvis d'ús de les construccions i instal.lacions que estan fora

d'ordenació es poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats

per l'article 53.5 del text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei

3/2012. Només s'autoritzen com a usos provisionals l'emmagatzematge o

el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles, la prestació de

serveis particulars als ciutadans, les activitats del sector primari i les

activitats comercials que hi estiguin relacionades, les activitats de lleure,

esportives, recreatives i culturals i l'exhibició d'anuncis publicitaris

mitjançant panells.

No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni els

usos disconformes amb el règim de sòl no urbanitzable.

Els usos preexistents al present nou pla d'ordenació urbanística municipal

es poden mantenir mentre no esdevinguin incompatibles amb aquest i

sempre que s'adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d'insalubritat i

de perill que estableix per a cada zona la nova reglamentació.

OBRES PERMESES

Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als

usos provisionals a què fa referència l'apartat 3 de l'article 16 de la Llei

3/2012, del 22 de febrer, de modificació de l'article 53 del text refós de la

Llei d'urbanisme, i les vinculades a activitats econòmiques preexistents.

Aquestes obres han de ser les mínimes necessàries per a desenvolupar

l'ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per

la legislació sectorial, i han de ser fàcilment desmuntables i traslladables.

En les construccions i les instal.lacions que estan fora d'ordenació no es

poden autoritzar obres de consolidació ni d'augment de volum, llevat de

les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les

persones o la bona conservació de les dites construccions i instal.lacions,

com també les obres destinades a facilitar l'accessibilitat i la supressió de

barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en

aquesta matèria. Les obres que s'hi autoritzin no comporten augment del

valor ni en el cas d'expropiació ni en el cas de reparcel.lació.

dins finca cadastral: 17057A001002000000RM - 165.884 m2


