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IV.1 Memòria justificativa
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Àmbit i objecte del Catàleg 
 
El Catàleg constitueix l’instrument de planejament urbanístic derivat, de conformitat amb allò 
que disposa l’actual legislació urbanística. L’àmbit són totes les masies i les cases rurals del sòl 
no urbanitzable del terme municipal de Siurana. 
 
 
Justificació de la conveniència i l’oportunitat del Catàleg 
 
El present document adapta les seves determinacions al que estableixen els articles 47, 48, 49, 
50 i 51 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovada per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de 
juliol, modificats parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i al Reglament vigent. I 
concretament l’article 47 estableix el règim d’ús del sòl no urbanitzable, segons el qual els 
propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, gaudi i disposició de les seves propietats, 
d’acord amb la naturalesa rústica del sòl, sempre sota els imperatius derivats del principi 
d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per la normativa vigent. 
 
Aquest Catàleg es justifica a causa de la indispensable necessitat del municipi d’identificar en 
un catàleg específic les masies i les cases rurals edificades en sòl no urbanitzable, susceptibles 
de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques, 
ambientals, paisatgístiques o socials, que en determinen la preservació i la recuperació, 
d’acord amb el que establei la Llei d’urbanisme. 
 
Siurana es caracteritza per ser un municipi amb un nucli principal urbà i un segon nucli a 
consolidar a Baseia, i una dispersió bastant considerable de masos i territori poblat per cases 
rurals que abasten la part sud del terme tenint la carretera C-31 de Figueres a La Bisbal com a 
límit.  Les masies i cases rurals sumen un total de 20 casos d’edificacions o conjunts edificatoris, 
que són l’objecte del present Catàleg de masies i cases rurals. 
 
El catàleg vol regular i limitar les possibilitats d’edificació en el sòl no urbanitzable, així com 
l’aparició d’activitats poc compatibles amb el paisatge, evitant la dispersió per tot el territori 
de determinats usos i a la vegada protegint les edificacions existents. Es considera convenient 
i prioritari preservar i respectar el volum edificat i possibilitar-ne la seva millora, les ampliacions 
es regularan en funció de la superfície construïda existent, segons s’especifica en cada fitxa 
identificativa del Catàleg. 
 
 
 
 

 
Contingut del Catàleg 
 
Aquest Catàleg està integrat pels següents documents: 
 

- Memòria justificativa 
- Normativa  
- Llistat de masies i cases rurals 
- Fitxes 
- Documentació aportada 

 
 
Figueres per Siurana, febrer de 2013 
La tècnica redactora, 
 
 
 
 
 
Rosa Maria Galimany - arquitecta 
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IV.2 Normativa 
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NORMATIVA 
 
Títol I -  Disposicions preliminars 
 
Article 1 - Objecte i àmbit d’aplicació material 
 
El present Catàleg té com a objecte identificar i regular les masies i cases rurals ubicades en 
sòl no urbanitzable susceptibles de ser reconstruïdes o rehabilitades per raons 
arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, socials i mediambientals, d’acord amb el que 
estableixen els articles 47.3 i 50.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2010 
modificats per la Llei 3/2012, i el Reglament 305/2006 de 18 de juliol. 
 
El Catàleg desenvolupa sectorialment el plantejament urbanístic vigent al municipi. Així, 
aquest Pla complementa i s’incorpora a les normes d’abast general, tot sometentent-s’hi 
jeràrquicament. 
 
Article 2 - Marc legal 
 
El present Pla respon a la previsió de l’article 50.2 del text refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya, d’acord amb tot allò establert a l’article 47.3, ambdós articles modificats per la Llei 
3/2012. 
 
Aquest Catàleg és un instrument de planejament derivat que forma part de la normativa 
sobre planejament del municipi de Siurana. 
 
Les referències a la legislació urbanística vigent, fetes en aquesta normativa, s’ha d’entendre 
que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya² d’acord amb les Lleis aprovades pel 
seu Parlament; els reglaments i les disposicions que les desenvolupen, i la legislació urbanística 
de l’Estat en allò que no modifiqui ni vulneri la competència exclusiva en matèria d’Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Medi Ambient que té Catalunya i la jurisprudència dels Tribunals. 
 
Article 3 - Contingut 
 
El Catàleg urbanístic està integrat pels següents documents: 
 

- Memòria justificativa 
- Normativa 
- Catàleg 
- Documentació aportada 

 
Article 4 - Àmbit d’aplicació territorial 
 
Aquest Catàleg és aplicable a tot el territori del terme municipal de Siurana, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
 
²Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de 3 d'agost (en endavant TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer; i Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RLUC). 
 

 
Article 5 - Vigència 
 
El present Catàleg entrarà en vigor el dia següent de la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La vigència del Catàleg urbanístic és indefinida, sens perjudici de la seva revisió, modificació, 
ampliació o reducció. 
 
Article 6 - Obligotarietat 
 
Estan obligats a complir les determinacions i disposicions d’aquest Catàleg tant l’Administració 
com els particulars. Qualsevol dispensa o excepció a aquesta regla general serà causa per a 
reclamar la nul.litat de ple dret de l’acte que la provoqui. 
 
Si es produeixen contradiccions entre les previsions del Catàleg en els diferents documents o 
certes imprecisions, es considerarà vàlida la determinació que impliqui una major protecció 
del medi rural i una menor edificabilitat i explotació d’usos. En el cas que no es resolgués la 
contradicció o imprecisió per cap de les vies anteriors, s’aplicaran les regles generals previstes 
en l’article 10.2 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
En tot cas, prevaldran les disposicions de la normativa de planejament urbanístic vigent. 
 
Article 7 - Interpretació 
 
En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements i determinacions del Catàleg. 
 
La modificació de qualsevol de les previsions del Catàleg s’ajustarà al que estableix la 
legislació urbanística vigent, el planejament general del municipi de Siurana i allò fixat en les 
presents normes. 
 
L’alteració del contingut (ampliació, reducció o simple modificació) es farà seguint el mateix 
procediment establert per a la seva formulació. 
 
Article 8 - Modificació 
 
En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements i determinacions del Catàleg. 
 
La modificació de qualsevol de les previsions del Catàleg s’ajustarà al que estableix la 
legislació urbanística vigent, el planejament general del municipi de Siurana i allò fixat en les 
presents normes. 
 
L’alteració del contingut (ampliació, reducció o simple modificació) es farà seguint el mateix 
procediment establert per a la seva formulació. 
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Article 9 - Concepte de masia i casa rural 
 
S’entén per ‘masia’ aquell conjunt de construccions o volums edificats destinats 
originàriament a habitatge i a la producció agrícola-ramadera, explotats unitàriament en 
règim primordialment familiar. Les masies es compondran, als efectes d’aquest Catàleg, com 
la unió, contínua o discontínua, de diferents volums d’edificació. 
 
A efectes d’aquest Pla s’entén per ‘casa rural’ l’edificació d’un únic volum originàriament 
destinat a l’habitatge o a la producció agrícola. 
 
Les masies i cases rurals incloses en el Catàleg pròpiament dit del present document són 
aquelles que s’han de preservar i recuperar mitjançant la rehabilitació o la reconstrucció, per 
a destinar-les a qualsevol dels usos previstos en aquest. 
 
 
 
Cal fer l’aclariment que a l’Empordà el terme ‘masia’ es confón amb el de ‘mas’, quan en 
realitat ‘mas’ és el tòpic d’una explotació agrària formada per terres de conreu i boscos, 
d’unes quantes hectàrees d’extensió i dirigida des de la casa de pagès que s’anomena 
‘masia’. Per aquest motiu moltes masies del terme de Siurana responen al terme de ‘mas’ en 
comptes del de ‘masia’. 
 
Article 10 - Estat de les edificacions 
 
L’estat actual de les edificacions no és l’element que determina la inclusió o no de la masia o 
casa rural en el Catàleg, sinó que es té en compte la concurrència d’alguna de les raons 
legals fixades per la normativa urbanística vigent. 
 
 
 
Títol II -  Determinacions del Catàleg 
 
Capítol I -  Generalitats 
 
Article 11 - Rehabilitació i reconstrucció 
 
Les masies i cases rurals radicades en sòl no urbanitzable catalogades en aquest Catàleg 
podran ser objecte de reconstrucció o rehabilitació d’acord amb les disposicions del Capítol 
IV de la present normativa i de les determinacions de les fitxes incorporades al Catàleg. 
 
La reconstrucció implica tornar a construir allò que havia estat construït i que, per diversos 
motius, es troba derruït o en estat ruïnós. 
 
Per una altra banda, etimològicament, la rehabilitació suposa tornar a fer habitable un espai 
que anteriorment havia estat habitat i que, per diferents raons, ha deixat de ser habitat. Es 
tracta de restituir una casa o masia rural al seu primer estat. 
 
 
 

Article 12 - Deure de respecte de les raons que motiven la inclusió en el Catàleg 
 
L’existència del present Catàleg ve motivada per l’interès social i local de preservar el 
patrimoni rural en les millors condicions possibles. Per aquesta raó, tant la Llei d’Urbanisme com 
la present normativa estableixen unes raons que en motiven la possible reconstrucció o 
rehabilitació. D’acord amb l’article 47.3 de la LUC, la reconstrucció o la rehabilitació s’hauran 
de justificar per raons: 
 
a.- arquitectòniques 
b.- històriques 
c.- ambientals 
d.- paisatgístiques 
e.- socials 
 
El punt ‘Justificació per a la recuperació i preservació’ de les fitxes de cada masia o casa rural 
explicita quines d’aquestes raons legals jsutifiquen la rehabilitació o reconstrucció de 
l’immoble, i en el seu cas us remetem a la documentació aportada inclosa en l’apartat 
‘Documentació aportada’: DC1. 
 
En tot cas, l’eventual reconstrucció o rehabilitació, en la mesura del què determinin els articles 
30 i següents, haura de respectar aquestes raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques o socials, tan en el projecte final com en l’execució dels 
programes de reconstrucció o de rehabilitació. 
 
 
Article 13 - Deure de protecció del medi natural 
 
L’establiment de qualsevol ús autoritzat i previst per la present normativa comportarà 
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per a 
aconseguir una integració total en el medi, garantint en tot moment la conservació dels 
elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge. 
 
 
Capítol II - De les llicències municipals 
 
Article 14 - Actes subjectes a llicència municipal 
 
Estaran subjectes al requisit de prèvia obtenció de llicència municipal els actes de 
reconstrucció i de rehabilitació de les masies i cases rurals radicades en sòl no urbanitzable i 
compreses en el Catàleg de masies i cases rurals, amb subjecció als requisits prevists en el 
Capítol III. També estaran subjectes a llicència la modificació d’estructura o aspectes exteriors 
de les edificacions existents, ja es tracti d’ampliació, reforma, conservació, millora o reparació. 
 
També estaran subjectes a llicència municipal les següents activitats: 
 

a) Obertura de camins, variació o millora dels camins ja existents. 

b) Instal.lació de coberts i altres estructures prefabricades o no, destinades a qualsevol 
ús, compatible o no amb l’ús de la masia o casa rural. 



CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
 

c) Col.locació de rètols o indicacions a la casa rural o masia. 

d) Modificació dels usos a què es destinin les masies i cases rurals regulades per aquest 
Catàleg. 

e) Moviments de terres no vinculats a l’explotació agrícola de les finques. 

f) Tales d’arbres i replantacions d’espècies vegetals en les zones de bosc i en les zones 
de protecció dels cursos dels rius, rieres, o en altres zones especialment protegides 
per la normativa urbanística del municipi.   

g) La resta d’activitats susceptibles de ser executades en sòl no urbanitzable recollides 
a l’article 187 del TRLUC. 

 
 
Article 15 - Règim general llicència urbanística municipal 
 
No es podrà concedir cap llicència que no respecti els usos i els volums determinats en el 
capítol II i III d’aquest Títol segon. 
 
 
Article 16 - Procediment de tramitació de llicències 
 
El procediment per a la concessió de llicències s’ajustarà al que estableixi la legislació de 
règim local i del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, sens perjudici de les precisions 
que aquestes normes poguessin introduir. 
 
 
Per a la sol.licitud de llicència d’obres, s’incorporarà la descripció dels serveis dels quals es 
disposa i dels serveis a implantar, la descripció dels accessos actualment existents i dels 
previstos, la concreció de les previsions sobre el tractament de la topografia i la vegetació, 
així com del tractament dels espais exteriors (tanques, sòl, etc), si s’escau. 
 
Les sol.licituds de llicències urbanístiques a efectes d’aquest Catàleg es formularan dirigides a 
l’alcaldia i subscrites per l’interessat o per la persona que el representi, mitjançant imprès 
normalitzat per l’Ajuntament. 
 
Per a l’atorgament de qualsevol llicència de rehabilitació vinculada a una activitat turística 
reglamentada, caldrà sol.licitar el corresponent informe favorable del Departament de 
Comerç, Turisme i Consum, d’acord amb la noramtiva sectorial vigent. 
 
 
Article 17 - Documentació que ha de completar la sol.licitud de la llicència 
 
Els projectes de reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 
han d’ésser sotmesos a informació pública per l’Ajuntament, i a l’informe de la comissió 
territorial competent, que s’ha d’emetre en el termini de dos mesos. La llicència corresponent 
només es pot atorgar si dit informe és favorable. 
 

Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de 
manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic resten únicament subjectes 
a llicència municipal. 
 
 
Article 18 - Especificitat llicència urbanística de reconstrucció o de rehabilitació 
 
Les llicències urbanístiques que autoritzin la realització de les obres d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal.lacions ja existents hauran de 
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments. 
 
Article 19 - Caducitat 
 
Totes les llicències urbanístiques per a executar obres han de fixar un termini per a començar-
les, i un altre per a acabar-les. 
 
Es produeix la caducitat de la llicència un cop transcorregut el termini fixat o el de les 
pròrrogues corresponents sense haver iniciat o acabat les obres, de manera que no es poden 
iniciar ni prosseguir les obres fins que s’obtengui una nova llicència. 
 
Si les llicències no fixen els terminis, el termini per a començar les obres és d’un any, i el termini 
per a acabar-les és de tres anys. 
 
 
Article 20 - Llicència de modificacions de l’ús 
 
A la sol.licitud de llicència per a la modificació objectiva de l’ús de l’edifici, sempre que 
aquesta no requereixi la realització d’obres d’ampliació o reforma, s’acompanyaran els 
següents documents: 
 

a) Memòria justificativa del nou ús, amb indicació de si està permès pel planejament 
vigent. Quan lús pretès comporti l’exercici d’activitats industrials, serà necessari que es 
consignin, a més, la categoria i situació de les esmentades activitats. 

b) Plànol d’emplaçament, escala 1/500, en el qual s’expressi clarament la situació de la 
finca amb referència als vials, siguin públics o particulars. En aquest plànol s’indicarà 
l’orientació, les alineacions i rasants oficials i es precisarà si l’edifici existent s’ajusta o no 
a les alineacions i rasants. 

c) Plànol de plantes i façanes amb les seccions que resultin necessàries per a la seva 
completa comprensió. 

d) Indicació de canals d’accés als serveis, i de les connexions de caràcter obligatori amb 
les xarxes de distribució existents, i expressió de les potències i cabals establerts en el 
cas que aquests siguin substancialment modificats. 

e) Justificació expedida pel facultatiu competent, acreditativa de que l’edifici és apte 
per al seu nou ús, conforme a la normativa aplicable en funció d’aquest, i amb 
especial referència a l’acompliment de les condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i 
acústic, així com de les normes sobre prevenció d’incendis, precisos per a l’ús pretès. 
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Quan la sol.licitud de llicència per a modificar objectivament l’ús d’un edifici comporti així 
mateix la realització d’obres d’ampliació o reforma, serà necessari que, a més, s’acompleixin 
les prescripcions establertes per a la classe d’obres de les quals es tracta. 
 
Article 21 - Activitats subjectes a autorització o llicència ambiental 
 
Aquelles activitats amb incidència ambiental hauran d’adaptar-se als condicionants de 
tramitació d’autorització i llicència ambiental regulats en la legislació mediambiental vigent. 
 
Article 22 - Silenci administratiu 
 
El sentit positiu del silenci administratiu en la matèria s’entén sense que mai es puguin 
considerar adquirides facultats urbanístiques que contravinguin el TRLUC o el present Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal. 
 
 
Capítol III - Dels usos possibles 
 
Secció I - Regulació dels usos 
 
 
Article 23 - Usos 
 
En atenció a allò que disposa l’article 47.3 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, únicament 
s’admetrà la reconstrucció o la rehabilitació de masies o cases rurals ubicades en sòl no 
urbanitzable que estiguin compreses en el Catàleg de masies i cases rurals que formes part 
d’aquest Catàleg. 
 
Un cop rehabilitades o reconstruïdes, les masies o cases rurals* s’han de destinar, d’acord amb 
l'article 12 de la Llei 3/2012 de modificació de l'article 47 del TRLUC, a: 
 
a.- Habitatge familiar 
b.- Establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
c.- Establiment de turisme rural 
d.- Activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració 
e.- Equipaments 
f.-  Serveis comunitaris 
 
*Sempre prevaldrà allò escrit per a cadascuna de les edificacions a les respectives fitxes en l’apartat ‘Usos 
alternatius permesos’. 
 
Les construccions anteriors a l'entrada en vigor del primer instrument de planejament 
urbanístic general del municipi i les construccions rurals en desús, en cap cas es poden 
reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l'ús d'habitatge familiar. 
 
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. 
 
Totes les edificacions que formen part de cadascuna de les unitats catalogades, incloses les 
que es destinin a altres usos complementaris admesos, queden vinculades a l’ús principal. En 

conseqüència no s’admetrà l’arrendament, la segregació ni la divisió horitzontal de les 
edificacions complementàries independentment de la principal. 
 
L’autorització d’obres i usos ha de garantir en qualsevol cas la preservació del sòl no 
urbanitzable respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental 
de les construccions i les activitats autoritzades. 
 
 
Article 24 - Interpretació i altres usos 
 
El règim d’usos admesos no podrà ser objecte d’interpretació analògica, de manera que 
estem davant un numerus clausus. 
 
Aquells usos diferents als esmentats en l’article anterior seran contraris al planejament 
urbanístic i, per tant, no podrà ser objecte de llicència urbanística i/o d’activitat en sòl no 
urbanitzable. 
 
Article 25 - Modificació d’usos 
 
Mitjançant la llicència descrita a l’article 20, els propietaris dels immobles catalogats podran 
canviar l’ús a què es destinen aquests, sempre i quan sigui un dels usos compresos en l’article 
23 de la present normativa. 
 
El procediment a seguir per a la modificació d’usos de la masia o casa rural és l’establert en el 
mateix article 20 del present document normatiu d’aquest Catàleg. 
 
 
Secció II - Classes d’usos 
 
Article 26 - Habitatge familiar 
 
L’ús d’habitatge comprèn aquells edificis o volums destinats a habitatge o a residència 
familiar. 
 
Es podran destinar a l’ús d’habitatge els volums principals utilitzats tradicionalment com a tals 
usos en les masies o cases rurals. Així mateix, es podran destinar a habitatge les antigues 
quadres o corts quan aquestes estiguin en el mateix cos de l’edifici. 
 
Per qualsevol volum susceptible legalment a ser destinat a habitatge caldrà, amb caràcter 
previ a la destinació de la masia o casa rural a habitatge, l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat. Aquesta cèdula d’habitabilitat no podrà sol.licitar-se fins que no hagin acabat 
les obres de rehabilitació o reconstrucció. 
 
Els volums complementaris o annexos podran tenir uns usos complementaris als d’habitatge. 
També s’admetrà destinar els volums complementaris a tallers o estudis per a les activitats dels 
propis habitants de la masia o casa rural. 
 
No s’admetran nous volums si no respecten raonadament la configuració actual determinada 
en la fitxa de la masia o casa rural incorporada a aquest Catàleg. 
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La divisió horitzontal de l’edificació s’admetrà només amb l’atorgament d’una llicència 
urbanística, degudament justificada. 
 
 
Article 27 - Establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
 
Per a poder destinar les masies o les cases rurals a establiment hoteler ha d’estar previst 
expressament en el catàleg, el qual pot establir un límit del nombre de places. 
 
Els volums annexos de les masies i cases rurals destinades a usos hotelers, podran destinar-se a 
serveis complementaris, com ara recepció, menjadors, cuines, aparcaments o equipaments 
propis de l’activitat.  
 
 
Article 28 - Establiment de turisme rural 
 
Tan sols els volums principals de les masies i cases rurals catalogades podran ser destinats a les 
activitats d’allotjament residencial. 
 
Els volums annexos de les masies i cases rurals destinades podran ser destinades a usos 
d’establiment de turisme rural, podran destinar-se a serveis complementaris, com ara 
recepció, menjadors, cuines, aparcaments o equipaments propis de l’activitat. 
 
L’activitat de turisme rural s’haurà de tramitar d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l’administració ambiental i la seva normativa de desplegament. 
 
Els establiments de turisme rural són aquells que ofereixen allotjament als usuaris turístics en 
habitacions o habitatges rurals, de forma habitual i mitjançant preu. 
 
Podran destinar-se a turisme rural tots els volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de 
l’article 47.3 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Article 29 - Activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració 
 
Tan sols els volums principals dels que poden ser utilitzats per als usos de l’article 12 de la Llei 
3/2012 podran ser destinats a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració. 
 
Els volums annexos podran ser destinats a serveis complementaris per a l’educació en el lleure, 
artesanals, artístiques o de restauració com ara recepció, menjadors, cuines, tallers o altres 
equipaments propis de l’activitat. 
 
Article 30 - Equipaments i serveis comunitaris 
 
Tan sols els volums principals dels que poden ser utilitzats per als usos de l’article 12 de la Llei 
3/2012 podran ser destinats a equipaments i serveis comunitaris. 
 

Els volums annexos podran ser destinats a serveis complementaris per a equipaments i serveis 
comunitaris. 
 
 
 
Capítol IV - Condicions d’edificació: rehabilitació i reconstrucció 
 
Article 30 - Delimitació de rehabilitació i de reconstrucció 
 
La rehabilitació pot incorporar la modificació de l’estructura interior o exterior, excloent les 
obres menors que no afectin l’estructura. La rehabilitació no inclou ni la millora ni l’ampliació 
de la volumetria original. 
 
En la reconstrucció no s’admet l’aplicació d’una volumetria diferent de l’original. Tal i com 
indiquen els articles 13 i 14 d’aquesta normativa, en la reconstrucció s’haurà de respectar la 
masia o casa rural original, és a dir, la casa o masia que ha merescut ser inclosa en aquest 
Catàleg. En aquest sentit, s’hauran de respectar els materials i les textures emprades en els 
paraments verticals i a les teulades. 
 
Article 31 - Materials i textures 
 
Els edificis destinats a usos residencials o a altres usos, hauran de tenir acabades les façanes, 
parets de tancament i mitgeres vistes amb sistema de mixt de pedruscall i material ceràmic o 
material que sigui coherent amb el caràcter de l’àmbit territorial de  
 
 
Siurana, la plana de l’Empordà, d’acord també amb els criteris establerts en aquest sentit pel 
planejament territorial i el planejament urbanístic. 
 
Els casos d’edificis existents que estiguin arrebossats amb colors típics de la zona o amb 
esgrafiats tradicionals de la comarca es podran conservar, mantenir i rehabilitar. 
 
En tot cas els colors a implantar seran d’acord amb la taula de colors aprovada per 
l’Ajuntament. En la petició de la llicència es durà una mostra del color. 
 
Pel que fa als colors de la coberta, es tindrà present que els edificis s’hauran de cobrir 
obligatòriament amb teula àrab ceràmica, amb preferència teula vella de la localitat. 
 
S’admetrà la fusteria metàl.lica, amb perfileria mate d’acord amb la taula de colors que 
aprovi l’Ajuntament en el seu planejament general vigent. 
 
 
Article 32 - Respecte a la composició o volumetria originals 
 
D’acord amb el que disposa l’article 50.3 de la Llei d’Urbanisme, la reconstrucció i la 
rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i 
la composició volumètrica original determinats en les fitxes incloses en aquest Catàleg. 
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El percentatge d’ampliació de les edificacions catalogades serà el fixat en les fitxes, i en cas 
de no estar definit no podrà ser superior al 20%, i en qualsevol cas, en el moment que es tramiti 
l’ampliació o la rehabilitació de les edificacions catalogades, establert per l’article 50 del 
Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, es 
valorarà exactament aquest percentatge. 
 
En tot cas, qualsevol operació de rehabilitació o reconstrucció haurà de respectar i conservar 
la forma i la naturalesa original de la masia o casa rural a rehabilitar o reconstruir. 
 
 
Article 33 - Arrendament, segregació i divisió horitzontal 
 
No s’admetrà l’arrendament de les edificacions complementàries independentment de la 
principal. 
 
No es permetran segregacions de finques rústiques, inferiors a la unitat mínima de conreu, 
fixades pel municipi en 4,50 ha de terres de conreu de secà o d’1,50 ha de terres de conreu 
d’horta en una única extensió. I d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 6/1998, les finques 
forestals d’extensió igual o inferior a la unitat mínima forestal (25 ha) tenen la consideració 
d’indivisibles. La divisió o segregació d’un terreny forestal només pot ésser vàlida si no dóna 
lloc a parcel.les d’extensió inferior a 25 ha. Tanmateix, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca és l’organisme competent en l’autorització de segregacions de finques 
rústiques per sota la unitat mínima de conreu. 
 
Com a norma general no s’admetrà la divisió horitzontal dels béns immobles objecte d’aquest 
Catàleg. 
 
Article 34 - Camins i carreteres 
 
L’obertura de nous camins, la supressió o ampliació dels ja existents requerirà la prèvia 
llicència urbanística municipal tenint en compte les limitacions genèriques de l’ús dels predis 
que fixa la normativa urbanística. 
 
A la memòria caldrà justificar la conveniència i la necessitat d’obertura de nous camins o la 
supressió o ampliació dels ja existents. En aquest aspecte caldrà fer atenció a l’adequat 
condicionament dels camins que necessàriament s’hagin d’obrir en terrenys en vessant, 
posant els mitjans adequats per a evitar despreniments i processos d’erosió que posin en perill 
l’equilibri ecològic de la zona. 
 
En tots aquells camins que restin fora de la xarxa bàsica municipal, els respectius propietaris 
n’hauran d’assumir el manteniment i conservació, així com l’obligació de llevar-ne la neu en 
cas d’ésser necessari. 
 
Pel que fa a les separacions de l’edificació a les carreteres es complirà la legislació sectorial, i 
d’altra banda, la separació mínima a camins es fixa en 10,00 m.  
 
Als tancats de les finques rústiques els serà d’aplicació l’article 388 del Codi Civil, els que 
limiten amb autopistes i carreteres, el règim de la Llei i el Reglament de Carreteres i els limiten 
a la vora del camí. 

Article 35 - Serveis complementaris pels interessats 
 
S’aconsella que la instal.lació per part dels interessats de línies elèctriques o telefòniques 
estiguin soterrades com a mínim fins 50 metres de la finca, sempre que la geografia del terreny 
ho permeti. 
 
La rehabilitació o la reconstrucció, en principi, no poden suposar l’aparició d’instal.lacions 
aèries a l’entorns de les masies o cases rurals a rehabilitar o reconstruir. Es recomana l’ús 
d’energies alternatives i renovables. Qualsevol nova utilització garantirà l’existència de 
sanejament autònom amb el corresponent sistema de depuració. 
 
Els interessats hauran de vetllar i mantenir les condicions de seguretat respecte als arbrats i els 
matolls de l’entorn de la finca, d’acord amb les disposicions reglamentàries de prevenció 
d’incendis forestals. Caldrà complir la normativa relativa a la prevenció d’incendis forestals 
(Decret 64/1995, de 7 de març). A les edificacions situades en terrenys forestals són 
d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis forestals contingudes a l’article 3 de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
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IV.3 Llistat de masies i cases rurals



qualificació classificació m2
urbanística del sòl X Y parcel.la

M - 01 Mas Serra 24 SNU despoblat, 10 2 62 500.841,5 4.673.882,5 001100200EG07C0001DS 17057A0020062 71.264

M - 02 Mas Púdol Vell 24 SNU despoblat, 7 1 156 500.718,5 4.674.287,0 000600200EG07C0001ES 17057A001001560000RB 262.413

M - 03 Mas Nou de Púdol 24 SNU despoblat, 7 1 156 500.946,5 4.674.508,5 000600200EG07C0001ES 17057A001001560000RB 262.413

M - 04 Mas Nou 20 SNU despoblat, 11 1 156 500.299,5 4.673.924,5 001100100EG07C0001RS 17057A001002000000RM 165.884

M - 05 Can Norris 24 SNU Afores 1 188 501.116,0 4.674.111,5 000700500EG07C0001SS 17057A001001880000RB 2.699

M - 06 Can Gallina - Mas Mauné 26 SNU despoblat, 6 2 1 501.427,5 4.674.232,5 000700200EG07C0001IS 17057A0020000010000RH 21.986

M - 07 Mas Costa 20 SNU despoblat, 13 4 17 499.909,0 4.674.180,0 001000200DG97D0001IX 17057A004000170000RW 12.848

M - 08 Can Palol 20 SNU LG camps Molí 4 42 499.719,0 4.673.523,0 17057A004000420001TO 17057A004000420000RI 109.873

M - 09 Mas Bordas 20 SNU despoblat, 18 3 136 499.518,0 4.672.044,0 000500200DG97B0001ZR 17057A003001360000RH 10.150

M - 10 La Brava 20 SNU La Brava 3 33 500.364,5 4.672.110,0 17057A003000330000RI no consta urbana 108.260

M - 11 Mas Janot 20 SNU despoblat, 16 3 52 499.894,0 4.672.376,0 000500100DG97B0001SR 17057A003000520000RP 20.370

M - 12 Mas Renart 20 SNU despoblat, 14 4 54 499.204,0 4.674.264,0 001000100DG97D0001XX 17057A004000540000RB 15.150

M - 13 Mas Molí d'en Biell 24 SNU despoblat, 21 2 19 501.390,5 4.673.004,5 002200100EG07C0001ZS 17057A002000190000RD 57.611

M - 14 L'Onzena 24 SNU despoblat, 22 2 11 502.205,0 4.673.252,0 001800200EG07C0001WS 17057A002000110000RP 91.052

M - 15 Mas El Serrallo 24 SNU despoblat, 22 2 9 502.886,0 4.673.269,5 001800300EG07C0001AS 17057A002000090000RL 40.916

M - 16 Puig de les Guardes 20 SNU c/ Puig de les Guardes 3 140 499.315,0 4.672.909,5 17057A003001400001TE 17057A003001400001RW 12.830

M - 17 Mas Fideuer 24 SNU despoblat, 12 1 168 500.375,5 4.674.340,0 000600100EG07C0001JS 17057A001001680000RO 12.992

M - 18 Mas Pastells 24 SNU despoblat 2 6 502.159,3 4.673.482,3 001800100EG07C0001HS 17057A002000060000RG 363.259

M - 19 Can Torras 20 SNU Bo Ribera, 8 4 46 499.663,5 4.673.908,0 001500100DG97D0001QX 17057A004000460000RZ 39.882

M - 20 Can Martinez 26 SNU La Garriga 1 31 500.676,5 4.675.188,0 sense referència urbana 17057A001000310000RY 5.526

N - 01 Can Mauné 20 SNU despoblat, 5 1 144 501.492,3 4.673.317,0 000700100EG07C0001XS 17057A001001440000RI 2.622

N - 02 Can Noguera 20 SNU La Garriga 1 143 501.477,5 4.674.353,5 sense referència urbana 17057A001001430000RX 1.251

N - 03 Can Morcillo 20 SNU Mas Fideuer 1 202 502.159,3 4.673.482,3 sense referència urbana 17057A001002020000RK 1.073

N - 04 Ca La Juana 20 SNU Camí de Figueres 1 200 502.159,3 4.673.482,3 sense referència urbana 17057A001002000000RM 165.884

N - 05 Can Garcia 24 SNU La Garriga 1 160 500.226,0 4.674.868,8 sense referència urbana 17057A001001600000RY 5.454

N - 06 Ca La Minke 20 SNU Ds Afores 4 91 499.693,3 4.673.438,3 sense referència urbana 17057A004000910000RG 652

F - 01 La Torre Park 26 SNU Ds Carretera 2 64 501.289,5 4.674.120,5 000700400DG07C0001EM 17057A003000670000RE 12.351

F - 02 Can Gallina - Mas Mauné 26 SNU despoblat, 6 2 1 501.427,5 4.674.232,5 000700200EG07C0001IS 17057A0020000010000RH 21.986

F - 03 Baby Doll 26 SNU ctra. de l'Escala, 15 2 126 501.644,0 4.674.212,0 000700300EG07C001JS 17057A002001260000RU 11.641

F - 04 Can Pujolà 20 SNU Afores 1 206 501.141,0 4.674.633,5 000200100EG07C001BS 17057A001002060000RI 6.561

" N "     -     N O     C A T A L O G A D E S

ref. dins finca cadastral

" M "     -     C A T A L O G A D E S

P  L  A       D  '  O  R  D  E  N  A  C  I  Ó       U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A       M  U  N  I  C  I  P  A  L       D  E       S  I  U  R  A  N  A

coordenades

" F "     -     F O R A     D E     C A T À L E G

polígon parcel.la

Í  N  D  E  X       C  A  T  À  L  E  G       D  E       M  A  S  I  E  S       i       C  A  S  E  S     R  U  R  A  L  S

referencia cadastraladreça postalnom de la masia o casa ruralnº fitxa
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IV.4 Fitxes
  



CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
 

 
METODOLOGIA UTILITZADA PER A L’ELABORACIÓ DE LES FITXES: 

 

I. En un principi, es va recollir la informació de registre cadastral disponible a 
l’ajuntament de Siurana i es va fer un primer llistat de les referències cadastrals en 
sòl rústec sobre una base documental del 1988, en total 21 punts que, sobre una 
cartografia parcial, es van començar a situar per a procedir a les primeres visites 
sobre el terreny. 

II. Després es va procedir a fer un marcatge de totes les construccions que en base 
al plànol cadastral del terme municipal de Siurana es veien susceptibles que fossin 
masies i/o cases rurals: en total 29 punts a estudiar “in situ”. 

III. Les dades de cada punt (tal i com es reflecteix en el plànol 2.A – Planta General) 
es van prendre “in situ” de la següent manera: 

- Reconeixement visual de la construcció i els seus voltants  estudi 
fotogràfic, del qual n’hem extret algunes fotografies, les més 
representatives, per al present Catàleg de Masies i Cases Rurals. 

- Presa de mesures exteriors dels perímetres construïts. 

- Verificació dels serveis existents. 

- Quan ha estat possible, el diàleg amb els propietaris i/o promotors ha estat 
de gran ajut per a la validació de dades tals com: 

  Època construcció i reformes. 

  Usos actuals. 

  Dessig d’ampliació o millora i de canvi d’ús. 

  I d’altres tipus de dades que puntualment hem inclòs en l’apartat  
  “Observacions”. 

Per al text refòs hem incorporat totes les dades i documents aportats pels propietaris i per 
l’Ajuntament. 

I això ha fet un total de 30 punts considerats per a l’elaboració del present Catàleg de Masies i 
Cases Rurals. 

S’ha utilitzat bibliografia extensa, tant genèrica en referència a les tipologies de masies, com 
particular referida al terme municipal de Siurana, què es detalla a continuació: 

- Masies de Catalunya, Llorenç Ferrer i Alòs, Fundació Caixa Manresa i Angle Editorial, 2003. 

- Masies que cal conèixer, Anna Borbonet i Macià, Antoni Pladevall i Font, Joan Curós i Vilà, 
Joan Maluquer i Ferrer, Associació Conèixer Catalunya, Barcanova, 2006. 

- Les masies de les comarques de Girona, Ramon Ripoll i Masferrer, Gòthia, 1983. 

- Siurana d’Empordà, un poble de pagès. Una experiència d’educació ambiental a 
l’escola, David Pujol i Fabrellas, Escola Rural i Unitària de Siurana d’Empordà, 1991. 

- Aspectes històrics de Siurana d’Empordà (939-1803), Antoni Egea i Codina, Col.legi Públic 
‘El Serrat’ de Siurana, 1994. 

- Siurana d’Empordà, Antoni Egea i David Pujol, Quaderns de la Revista de Girona núm. 76, 
Diputació de Girona / Caixa de Girona, 1998. 

 

III. Després de tot això, s’ha pogut classificar el que aquest treball realment 
considera susceptible de ser catalogat com a Masia o Casa Rural: “Llistat 
edificacions catalogades” (vegeu apartat “FITXES”), el que no s’ha catalogat: 
“Llistat edificacions no catalogades” (vegeu “ANNEX A”), i finalment totes aquelles 
edificacions que queden fora de catàleg per ser construccions que no es dediquen 
a vivenda encara que estiguin dins de sòl no urbanitzable.  

 El gruix del present Catàleg són les fitxes identificatives en les quals es reflecteixen les 
dades que en justifiquen la seva preservació per raons arquitectòniques, històriques, 
mediambientals, paisatgístiques i/o socials. 

 
LLISTAT  EDIFICACIONS  CATALOGADES: 

 
A continuació es relacionen les edificacions en Sòl No Urbanitzable que s’han inclòs en el 

Catàleg com a edificacions catalogades: 
 

Numeració 
FITXES NOM FINCA 

M-01 Mas Serra 

M-02 Mas Pudol Vell 

M-03 Mas Nou de Púdol 

M-04 Mas Nou 

M-05 Can Norris 

M-06 Can Gallina / Mas Mauné 

M-07 Mas Costa 

M-08 Can Palol 

M-09 Mas Bordas 

M-10 La Brava 

M-11 Mas Janot 

M-12 Mas Renard 

M-13 Mas Molí d’en Biell 

M-14 L’Onzena 
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M-15 Mas El Serrallo 

M-16 Puig de les Guardes 

M-17 Mas Fideuer 

M-18 Mas Pastells 

M-19 Granges d’en Torres 

M-20 Can Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
































        



      

  

   

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

planejament vigent: POUM  de  Siurana

LOCALITZACIÓ

Accessible des de la carretera GIV-6218.

DESCRIPCIÓ

Construcció lineal a partir de diferents cossos addhesionats al cos

principal. Habitatge original que data de l'any 1951, segons dades

cadastrals.

Altres construccions annexionades (perpendiculars a la principal) per a l'ús

de quadres i magatzem, no es contemplen en aquest catàleg.

La construcció principal té una planta baixa i una planta pis amb coberta a

quatre aigües. La resta és irregular; no supera l'alçada de la planta pis i té

la coberta a una aigua i/o a dues aigües.

- materials exteriors: pedruscall agafat amb ciment i cantonades amb

totxo massís

- superfícies:   380 m2  ocupació / 246 m2 sup. construïda

- època de construcció:  1951 (amb ampliacions posteriors)

- estat de conservació: bó

- ús actual: habitatge i magatzems, vinculat a explotació agrícola

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèrea, línia

telefònica.

- 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 i de la seva història, amb

una arquitectura que cal preservar, per raons socials, paisatgístiques,

mediambientals i arquitectòniques.

OBSERVACIONS

Adjunt en documentació escrita, consta l'escriptura facilitada pel

propietari.

croquis - treball de camp

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.

vista des de ctra. GIV-6218 de Baseia (v1) aproximació a façana nord cossos principals - posterior (vista 2) accés principal - façana oest cos principal (v3)

(vista 4) desenvolupament des del pati - façana sud cossos principals

referència cadastral:

planejament vigent:

adreça postal:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

UTM 31N (ED50) E(x)500.841,5 m - N(y)4.673.882,5 m

001100200EG07C0001DS - polígon 2 parcel.la 62

despoblat, 10 - Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

Mas SerraM-01

dins finca cadastral: 17057A00200062 - 71.264 m2 sup sòl finca












 









        

  



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

planejament vigent: POUM  de  Siurana

referència cadastral:

adreça postal:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Accessible des del camí que parteix de la carretera GIV-6218, primer

trencant després de deixar la carretera de Figueres que va a La Bisbal

anant cap al nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Construcció lineal a partir de diferents cossos addhesionats al cos

principal. Habitatge original que data pels voltants de l'any 1930 (a

comprovar).

Conjunt de tres edificacions: la principal, abans comentada; una segona

que funciona com a cobert de les vaques i de la qual se n'adjunta un

croquis i, la tercera, construcció que funciona com a cobert per als

animals i no es contempla en aquesta catalogació, per considerar-se que

no pot funcionar com a habitatge.

La construcció principal consta de planta baixa i de planta pis amb coberta

a dues aigües i té una forma quadrangular. Els altres cossos annexionats

es desenvolupen només en planta baixa o també en planta pis amb

cobertes a una aigua, superant, de vegades, l'alçada original i

desenvolupant-se en nivells interiors diferenciats.

- materials exteriors: totxo massís acabat remolinat

- superfícies:   - / 160,5 m2 superfície construïda

- època de construcció:  1930 (amb ampliacions posteriors)

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: habitatge en desús, vinculat a explotació agrícola

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèria

- 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 i de la seva història, amb

una arquitectura que cal preservar, per raons socials, paisatgístiques,

mediambientals i arquitectòniques.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 500.718,5 m - N (y) 4.674.287,0 m

000600200EG07C0001ES - polígon 1 parcel.la 156

despoblat, 7 - Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

cobert vaques meridional (vista 1)

cobert vaques meridional des de l'est (vista 2)

conjunt principal des d'alçada cobert vaques meridional (vista 4) conjunt principal des de l'era (vista 5) conjunt principal des del nord (vista 6)

cobert vaques des del nord (era) (vista 3)

Mas Púdol VellM-02

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 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, admetent-se un increment de superfície construïda del

20% com a màxim.

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: 17057A001001560000RB - 262.413 m2 sup sòl finca















    





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 del camí que parteix de la carretera GIV-6218, primer

trencant després de deixar la carretera de Figueres que va a La Bisbal

anant cap al nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Construcció prismàtica principal. Habitatge actualment ocupat pels

masovers de la finca, el qual data de l'any 1973, segons dades aportades

pels seus ocupants.

Conjunt de dos edificacions; la principal, abans comentada, i l'altra, la

qual funciona com a magatzem. Se n'adjunta un croquis de les dues

construccions.

La construcció principal és de planta baixa amb coberta a quatre aigües i

té forma rectangular. El volum secundari de magatzem també és de

planta baixa i coberta a una aigua.

- materials exteriors: ceràmic acabat arrebossat

- superfície:   127 m2  ocupació i construcció vivenda

- superfície magatzem:    56 m2 construcció

- època de construcció:  1973

- estat de conservació: bó

- ús actual: habitatge vinculat a explotació agrícola

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèria, telèfon

- 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 i de la seva història, amb

una arquitectura que cal preservar, per raons socials, paisatgístiques i

mediambientals.

OBSERVACIONS

No consten les seves dades en les consideracions del cadastre.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 500.946,5 m - N (y) 4.674.508,5 m

000600200EG07C0001ES - polígon 1 parcel.la 156

despoblat, 7 - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

façana sud, des de camí d'accés (vista 1)

façana sud cobert-magatzem (vista 3) façana est cobert-magatzem (vista 4)

cantonada façana sud amb façana est cos principal (v2)

des del nord: cobert-magatzem en primer terme (v5)

Mas Nou de PúdolM-03

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, admetent-se, com a màxim, una ampliació d'un 20% de

la superfície construïda.

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.

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: 17057A001001560000RB - 262.413 m2 sup sòl finca
















           

      



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 del camí que parteix de la carretera GIV-6218, trencant a

la bàscula anant cap a Siurana a la dreta.

DESCRIPCIÓ

Dins del recinte enmarcat per un mur perimetral rectangular hi ha un cos

principal de dos nivells (habitatge i quadres) recolzat en el cantó nord del

recinte, amb altres parts semiderruïdes d'un nivell i de dos. Sobre el cantó

est, una part semiderruïda de dos nivells dedicada a corts en el nivell

inferior.

En les cantonades nord-est i nord-oest, hi ha unes parts semiderruïdes de

les quals es conserven les estructures verticals però no les cobertes.

L'edificació principal presenta un estat d'abandonament ja que en

l'actualitat no està habitada.

- materials exteriors: pedruscall lligat amb morter i elements de

definició d'obertures fetes a patir de totxo massís

- superfície:   140 m2  de vivenda

- superfície magatzem:    258 m2

- superfície ocupació: 228 m2 / superfície construïda: 398 m2

- època de construcció:  1928

- estat de conservació: dolent

- ús actual: habitatge vinculat a explotació agrícola

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèria, telèfon

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 seu paisatge consolidat i de la seva història, amb una

arquitectura que cal preservar, per raons socials, paisatgístiques,

mediambientals i arquitectòniques.

OBSERVACIONS

Segons el planejament vigent, seguint la linealitat dels murs de tanca nord

i sud i en sentit al camí d'accés, apareixen dues 'branques' de (9) zona de

protecció natural i paisatgística - masses d'arbres i vegetació de ribera.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 500.299,5 m - N (y) 4.673.924,5 m

001100100EG07C0001RS - polígon 1 parcel.la 156

despoblat, 11 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

des del pati - cos principal i annexes (vista 1)

annex semiderruït, mirant cap al sud (vista 2) detall cantonada interior septentrional (vista 3) detall unió cos-annex façana nord des de cantonada nord-oest (v5)

Mas NouM-04

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, admetent-se, com a màxim, una ampliació d'un 20% de

la superfície construïda.

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 i/o ampliacions 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: 17057A001002000000RM - 165.884 m2 sup sòl finca









 



















            

 

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 directament des de la carretera GIV-6218 que condueix a

Baseia i al nucli de Siurana i, posteriorment, des del camí, en localització

quadres cavalls.

DESCRIPCIÓ

Dins la parcel.la allargassada limitada a nord per un camí i a sud per la

carretera GIV-6218 de Baseia. Edificació d'habitatge en la part meridional

de la parcel.la, formant un conjunt amb volum barbacoa-instal.lacions.

Altres volums dispersos són: cabanya per a trastos i llenya (veure foto)

dins dels límits exempts dels cavalls; caseta per al tractament d'aigua,

pou i quadres, dins dels límits dels cavalls, en la part posterior de la

parcel.la i donant front a camí.

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

reformada recentment.

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   168 m2  de vivenda / 224 m2 totals d'ocupació

- superfície magatzem:    56 m2

- època de construcció:  2002 (data finalització obres de reforma)

- estat de conservació: molt bó

- ús actual: habitatge

- accessibilitat: carretera i camí de terra en bon estat

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèria, telèfon

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

Presenta vàries construccions disperses en la parcel.la, per a ús annex a

habitatge i per a cura i cria de cavalls.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.116,0 m - N (y) 4.674.111,5 m

000700500EG07C0001SS - polígon 1 parcel.la 188

Afores - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

vivenda - alçat sud-est (vista 1)

detall volum barbacoa - relació amb vivenda (v4) volum llenya i trastos (vista 5) conjunt quadres i caseta aigua amb pou (vista 6) detall quadres llindant amb camí (vista 7)

detall alçat sud-est cantonada (vista 2) vivenda - alçat nord-oest amb volum barbacoa (vista 3)

Can NorrisM-05

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

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. L'ampliació serà d'un 20%

de la superfície construïda com a màxim.

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

aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat.

ARRANJAMENT O MILLORA DE LES ESTRUCTURES D'ACCESSIBILITAT I

SERVEIS, si s'escau

Les actuacions de reforma 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: 17057A001001880000RB - 2.699 m2 sòl finca















 



























    

        




 





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 directament des de la carretera GIV-6218 que condueix a

Baseia i al nucli de Siurana, a tocar de la carretera C-31 de La Bisbal a

Figueres.

DESCRIPCIÓ

Finca recolzada en un antic tram de la carretera que unia el nucli amb la

carretera de La Bisbal, en desús des de les obres de condicionament i

millora de l'última, amb la construcció del nou accés a Siurana.

Conjunt de vàries edificacions: per una banda, les destinades a activitats

del lleure, com és l'antic mas, i d'altres, en la part posterior i més

protegida, destinades a l'ús de l'habitatge. Petit aparcament en superfície

en la zona d'accés a l'activitat de lleure. En aquesta fitxa cataloguem la

part destinada a  l'habitatge dels propietaris.

El conjunt edificatori destinat a l'habitatge presenta un estat de

conservació acceptable i les següents característiques principals:

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   63 m2  de vivenda, en planta baixa / 153 m2 ocupació

- època de construcció:  1958 (amb reformes que consten del 1982) i

realització d'altres obres i construcció del dipòsit en temps recents

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: habitatge

- accessibilitat: camí asfaltat en estat acceptable

- serveis existents: aigua pròpia (pou i dipòsit), xarxa elèctrica aèria,

telèfon

- 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.

La part destinada a l'habitatge i que entenem com a casa rural, es creu

convenient la seva preservació per formar part de l'estructura d'ocupació

del territori del terme municipal de Siurana, per raons socials,

paisatgístiques i mediambientals.

OBSERVACIONS

Zona de protecció natural i paisatgística - massa d'arbres, en connexió

amb la zona d'aparcaments i segons la vigent normativa urbanística,

continua encara que s'ha vist afectada per les obres de millora de la C-31.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.427,5 m - N (y) 4.674.232,5 m

000700200EG07C0001IS - polígon 2 parcel.la 1

despoblat, 6 - Siurana

POUM de Siurana

26 - altres usos existents

SNU - sòl no urbanitzable

vivenda actual propietària (vista 1)

cantonada nord - dipòsit aigua (vista 4) des de l'aparcament - casa esquerra (vista 5)

detall angle (vista 2) des de l'accés a vivenda - garatjos en primer terme (vista 3)

des de l'antic traçat de la carretera - activitat - façana nord-oest (v6)

Can Gallina - Mas MaunéM-06

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, admetent-se una ampliació de fins a un 20% d'augment

de la superfície construïda de la part dedicada a vivenda unifamiliar.

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: 17057A0020000010000RH - 21.986 m2 sup sòl finca










































   

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

Mas Costa

referència cadastral:

planejament vigent:

adreça postal:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Accessible des del camí que parteix des de la carretera GIV-6218,

trencant a la bàscula, camí de terra i pedres.

DESCRIPCIÓ

Edificació prismàtica de dos nivells: planta baixa i planta pis. Un únic cos

principal amb l'adhesió de construcció cobert en perpendicular a aquest

cos principal. Coberta a dos aigües. Part d'obertures sobre façana sud-est

i nord-est en arcs en formació eixida.

Conjunt de vàries edificacions: unes, destinades a activitats de lleure, com

és l'antic mas, i d'altres, en la part posterior i més protegida, destinades a

l'ús de l'habitatge. Petit aparcament en superfície en la zona d'accés a

l'activitat de lleure.

L'edificació principal presenta un estat de conservació acceptable.

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   21 m2  de vivenda en planta pis, 183 m2 de magatzem

en planta baixa

- època de construcció:  1942

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: habitatge

- accessibilitat: camí de terra i pedres en estat acceptable

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèria, telèfon

- 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 i de la seva història, amb una arquitectura que cal preservar, per

raons socials, paisatgístiques, mediambientals i arquitectòniques.

OBSERVACIONS

Zona de protecció natural i paisatgística - massa d'arbres, en llenca que

arrenca de la façana nord-est i se'n va cap al camí i el resegueix en un

tros en direcció al nord-oest.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 499.909,0 m - N (y) 4.674.180,0 m

001000200DG97D0001IX - polígon 4 parcel.la 17

despoblat, 13 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

cantonada sud-est (cobert al fons) - vista 1

façana sud-est i nord-est (vista 2) detall cobert annex mirant cap al sud (vista 3)

M-07

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, admetent-se fins a un 20% d'ampliació de la superfície

construïda com a màxim.

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.

visió posterior - des del camí - façana nord-oest

dins finca cadastral: 17057A004000170000RW - 12.848 m2 sup sòl finca



































































































































     

    



    

  

   

    












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 tant des del nucli de Siurana, pel carrer de la Ribera, com des

dels camins del medi rural, camí que parteix del trencant de la bàscula de

la carretera GIV-6218, trencant a l'esquerra, travessant el rec d'El

Regatim.

DESCRIPCIÓ

El que era la masia de la finca va ser enderrocada i només resten algunes

de les construccions primitives, utilitzades en l'actualitat per a l'activitat

ramadera i/o agrària. Es creu convenient incloure aquests elements

perquè els primitius tenen cert valor.

Construcció utilitzada per la cria dels vedells. Entrant des del camí que

travessa el rec d'El Regatim a mà dreta hi ha parets mixtes de tàpia i

pedra, coberta a dos aigües de teules ceràmiques, coberta refeta

recentment.

Construcció visible en foto adjunta 'detall accés des del carrer de la

Ribera', amb parts muràries de pedra i majoritàriament de totxo i/o

totxana, contraforts de pedra i façana a carrer de la Ribera també de

pedra-mixta, parts primitives a protegir.

Característiques dels elements originaris que es mantenen i de cert valor:

- materials exteriors: parets mixtes de tàpia i pedra, o de només

pedra, o de materials ceràmics

- superfícies:   no consta en cadastre cap construcció / 286 m2 sup

aproximada elements catalogables de valor

- època de construcció:  sense datació coneguda

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: activitat agrària-ramadera / magatzem

- accessibilitat: camí asfaltat a Siurana, camí posterior asfaltat en

àrea influència conjunt

- serveis existents: no consten

- 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.

Edificacions que formen part de l'origen de l'estructura del medi rural del

municipi, del paisatge consolidat del municipi i de la seva història, amb

una arquitectura que cal preservar, en alguns dels casos parts o

totalment, per raons socials, paisatgístiques, mediambientals,

arquitectòniques i de patrimoni.

croquis - treball de camp

OBSERVACIONS

No consta cap edificació en cadastre: incloure dins possible actualització

de cadastre? (no hi ha cap element que funcioni com a habitatge).

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

edifici i element a protegir, les edificacions d'aquest conjunt que tenen

murs de carreus de pedra.

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

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 del 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 nova utilització

garantirà l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

UTM 31N (ED50) E (x) 499.719,0 m - N (y) 4.673.523,0 m

17057A004000420001TO - polígon 4 parcel.la 42

LG Camps d'en Molí - Riera de Siurana - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

desenvolupament conjunt des de l'est (punt de vista 1)

mirant cap a accés carrer Ribera (v2) detall accés carrer Ribera (vista 4) des del sud-est (vista 5)

Can PalolM-08

detall tancat vaques (vista 3)

dins finca cadastral: 17057A004000420000RI - 109.873 m2 sup sòl finca

























  



    

 

 


    

 

     

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 del camí de Sant Miquel que surt del sud del nucli de

Siurana.

DESCRIPCIÓ

Construcció lineal formada per un cos central - casa, originària dels anys

1930. Consta d'una planta baixa més una planta pis i coberta a dues

aigües, que es troba ampliada amb 'L' perimetral en formació de porxos,

garatge i terrassa en part superior. Ampliada també amb un cos posterior

més alt, de planta baixa i planta pis i coberta a dues aigües i una petita

addició de cos barbacoa i sortida de cuina, acotat en croquis adjunt.

També hi ha la presència d'una construcció dedicada a un pou, amb el seu

equip de cloració i dipòsit.

Peculiaritat de construcció en desús de sèquia que travessa la parcel.la

des del dipòsit-pou en direcció al camp d'oliveres que es troba cap a l'est.

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

reformada i ampliada als voltants de l'any 1979:

- materials exteriors: remolinat pintat i detalls de totxo massís en

formació arcades porxada

- superfícies:   134 m2 d'ocupació en planta, 256 m2 construïts (24

m2 garatge, 122 m2 vivenda, 110 m2 magatzem en planta baixa)

- època de construcció:  1800, 1988 s/ dades cadastrals, 1979 s/

informació aportada per la propietat

- estat de conservació: molt bó

- ús actual: habitatge

- accessibilitat: camí de terre a Siurana en bon estat, camí alternatiu

de terra en bon estat

- serveis existents: línia elèctrica aèria, telèfon i pou propi

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 499.518,0 m - N (y) 4.672.044,0 m

000500200DG97B0001ZR - polígon 3 parcel.la 136

despoblat, 18 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

desenvolupament conjunt des de l'est (punt de vista 1)

façanes est i nord (vista 3)

Mas BordasM-09

detall eixida cuina i barbacoa (vista 4)

desenvolupament des de l'oest - volum eixida cuina (punt de vista 2)

detall entrada sobre façana sud (vista 5) des de pati arribada cap a accés (vista 6)

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, admetent-se un increment de superfície construïda de

fins a un 20% com a màxim.

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: 17057A003001360000RH - 10.150 m2 sup sòl finca





































   

 

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

Des del camí de Vilacolum, accessible des del camí de Sant Tomàs de

Fluvià, què parteix del nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Construcció principal amb elements arquitectònics de rellevància, com és

la torre de defensa: una porta de mig punt amb dovelles, un dintell de

finestra amb la inscripció que data de 1610, obertures definides a partir

de carreus, finestra de caràcter medieval en torre, fumeral de secció

quadrangular construït amb rajols i morter de calç (sembla, per la

tipologia, de construcció recent, s. XIX i XX). La part més antiga és la

constituïda per la torre i el cos al qual s'accedeix des de la porta de mig

punt amb dovelles. La resta són posteriors ampliacions: les més antigues

fan créixer el cos primitiu a banda i banda formant un tot-ú i, les

ampliacions del segle passat, no mantenen la constitució paral.lepípeda

del nucli abans comentat. Les cobertes solen ser a dues aigües, a excepció

de la torre i l'afegit inmediatament adjacent a aquesta, on la coberta és a

una sola aigua. La torre és del s. XIII-XIV, amb parament de carreuada.

La part superior ha estat modificada posteriorment.

Altres construccions secundàries es troben repartides al voltant de la

construcció principal. S'han pres anotacions de dues d'elles, que són a

tenir en compte per aquest catàleg. La construcció situada al sud i davant

per davant de la principal, també té el caràcter primigeni, amb parets de

pedra lligada i un últim afegit amb parets de gero. Una altra construcció

que fa la funció de magatzem d'eines, sembla del primer terç del segle

passat, amb parets de totxo massís. Aquesta també té adhesions, en

formació de porxos, per exemple.

Les edificacions presenten un estat acceptable de conservació, sent:

- materials exteriors: pedra lligada amb morter, en algunes

localitzacions amb una capa de morter de calç d'acabat exterior

- superfícies:   609 m2 d'ocupació en planta, 905,65 m2 construïts

(segons còmputs d'aquest catàleg)

- època de construcció:  1610 i posteriors ampliacions

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: habitatge

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: línia elèctrica aèria, telèfon i pou propi

- titularitat privada

OBSERVACIONS

No consta en el cadastre cap edificació (plantejament d'inclusió en

cadastre possible: cal actualització).

croquis - treball de camp

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.

Edificacions que formen 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.

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 del conjunt edificatori i no desvirtuar-ne

les característiques.

Per aconseguir que el conjunt 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.

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.

UTM 31N (ED50) E (x) 500.364,5 m - N (y) 4.672.110,0 m

17057A003000330000RI - polígon 3 parcel.la 33

La Brava - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

masia des del sud mirant cap al nord (punt de vista 1)

detalls porta i inscripció dintell finestra (vistes 3 i 4)

La BravaM-10

construcció intermèdia, davant de la principal i coberts (vista 2)

des del camí, des de l'est (vista 5) des del nord mirant cap al sud (vista 6)

dins finca cadastral: ídem (no consta urbana) - 108.260 m2 sup sòl finca























 










      




   

 

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 del camí de Sant Tomàs de Fluvià (asfaltat), que parteix

del nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Edificació prismàtica que es troba ampliada, amb posterioritat, amb un

volum cobert per a aparcament de cotxes i un terrat en la part superior,

semi-cobert per l'aparcament de cotxes, seguit d'un petit cobert per a les

eines i un dipòsit. Hi ha un altre volum en formació terrat, ampliació espai

útil interior i un porxo davant de la piscina. Coberta a quatre aigües en

edificació principal, a una aigua en la resta de volums annexionats.

El conjunt edificatori total presenta un molt bon estat de conservació:

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   207 m2 d'ocupació, 365 m2 construïts (segons dades

cadastrals)  (47 m2 de baixa magatzem i 318 m2 de vivenda)

- època de construcció:  1982 s/ dades cadastrals

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí asfaltat de Sant Tomàs de Fluvià, amb accés

directe a finca

- serveis existents: línia elèctrica aèria i pou propi

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 499.894,0 m - N (y) 4.672.376,0 m

000500100DG97B0001SR - polígon 3 parcel.la 52

despoblat, 16 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

des de l'est - detall noves ampliacions i nou accés rodat des de ctra.(punt de vista 1)

Mas JanotM-11

alçat nord - comunicació amb granges (vista 3)

alçat oest des del recinte de la vivenda (vista 7)

detall porxo-garatge (v2)

alçat nord i oest (vista 4)

relació piscina amb edificació (vista 6)alçat sud, des de l'exterior (vista 5)

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, admetent-se fins a un 20% d'increment de la superfície

construïda.

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.

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 nova utilització

garanteix l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

dins finca cadastral: 17057A003000520000RP - 20.370 m2 sup sòl finca





















               

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 del camí de terra que parteix del camí de la Closa i del

camí de Figueres, segons cartografia cadastral.

DESCRIPCIÓ

Edificació principal de planta baixa dedicada a habitatge la qual data de

1930. Consta d'una coberta a dues aigües, que en la façana principal

d'accés queda disimulada per una façana més alta. Hi ha una edificació

secundària que es troba actualment en obres i la qual formarà part d'una

activitat (seu social i de trobada).

El conjunt edificatori total presenta un bon estat de conservació:

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   123 m2 (segons dades cadastrals)  (46 m2 de baixa

magatzem i 77 m2 de baixa vivenda) / 123 m2 d'ocupació

- època de construcció:  1930 s/ dades cadastrals

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: línia elèctrica aèria i pou propi

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 499.204,0 m - N (y) 4.674.264,0 m

001000100DG97D0001XX - polígon 4 parcel.la 54

despoblat, 14 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

alçat est, des de l'accés (vista 1)

Mas RenartM-12

alçat oest des de l'exterior del recinte (vista 5)

façana sud conjunt edificatori (vista 4)alçat sud, des de l'exterior (vista 3)detall annex en obres - alçat est (vista 2)

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, admetent-se fins a un 20% d'augment sobre la superfície

construïda com a màxim.

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 nova utilització

garanteix l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

dins finca cadastral: 17057A004000540000RB - 15.150 m2 sup sòl finca









     
























        



 
 

  



  

         

   

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

A la riba del rec Madral, accessible des del camí que parteix de Baseia.

DESCRIPCIÓ

Agrupació d'edificacions construïdes a partir de l'edificació del molí, el qual

data, segons el dintell de la porta d'accés, de 1705. Annexades a aquesta

es troben, primerament, les edificacions destinades actualment a

l'habitatge, amb cobertes a dues aigües. Altres edificacions de l'agrupació

principal són: la destinada al garatge i la destinada a l'habitatge dels

treballadors.

L'agrupació d'edificacions tinguda en compte en aquesta catalogació

presenta un molt bon estat de conservació:

- materials exteriors: pedra a bona cara vista i remolinat pintat

- superfícies:   949 m2 (segons dades cadastrals)  (63 m2 de garatge

i 886 m2 de 2 plantes vivenda) / 535 m2 de superfície d'ocupació

- època de construcció:  1800 s/ dades cadastrals, 1705 s/ dintell

existent sobre porta accés a molí, reformada el 1970

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: línia elèctrica aèria, pou propi i captació del rec

- 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.

OBSERVACIONS

Segons l'avanç del planejament de 1996, el molí d'en Biell consta dins del

Patrimoni històric com a resta i element d'interès etnològic. També com a

jaciment geològic, l'aflorament de colades basàltiques front del Molí.

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

edifici i element a protegir.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.390,5 m - N (y) 4.673.004,5 m

002200100EG07C0001ZS - polígon 2 parcel.la 19

despoblat, 21 - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

vista 1

 Mas Molí d'en BiellM-13

vista 5

vista 2 vista 3

vista 6 vista 7

vista 4

dintell entrada molí (1705) vista 8

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 del conjunt edificatori i no desvirtuar-ne

les característiques.

Per aconseguir que el conjunt 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.

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

aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat.

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: 17057A002000190000RD - 57.611 m2 sup sol finca




































 








       


  


  






  


 



 
 




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

A la riba del rec Madral, accessible des del camí que parteix de Baseia

anomenat camí de la Ribera.

DESCRIPCIÓ

Edificació linial composta per tres cossos principals i un cobert annex, amb

coberta a dues aigües, quan es tracta dels cossos principals (habitatge i

magatzems) i coberta d'una vessant amb uralita en el cas del cobert sobre

la façana est.

L'edificació tinguda en compte en aquesta catalogació presenta un molt

bon estat de conservació, observant-se una restauració bastant recent:

- materials exteriors: remolinat a bona vista i pintat

- superfícies:   458 m2 (segons dades cadastrals)  (300 m2 de

magatzem  i 158 m2 de 2 plantes vivenda) / 300 m2 d'ocupació

- època de construcció:  1800 s/ dades cadastrals,  reformada el 1959

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: línia elèctrica aèria i pou propi

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 502.205,0 m - N (y) 4.673.252,0 m

001800200EG07C0001WS - polígon 2 parcel.la 11

despoblat, 22 - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

façana sud - vista 1

L'OnzenaM-14

detall instal.lacions (v4)façanes sud i est - vista 2 façanes nord i oest - vista 3

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: 17057A002000110000RP - 91.052 m2 sup sòl finca



   




















    



















    





   

      





        

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

A la vora del canal de la Mina o de la Sèquia de la Mota de l'Estany,

segons el plànol del cadastre i de la nomenclatura de l'Institut Cartogràfic

de Catalunya, respectivament. En el límit est del terme municipal de

Siurana.

DESCRIPCIÓ

Agrupació de construccions linial de quatre cossos: vivenda de planta

baixa i planta pis; magatzem de planta baixa a doble alçada, cobert i

magatzem, i un altre magatzem en cantonada sud. Coberta a dues aigües

del cos de l'habitatge i primer magatzem, i a una aigua de la resta de

cobert i magatzems.

L'agrupació d'edificacions presenta un bon estat de conservació:

- materials exteriors: pedra a bona cara vista i remolinat

- superfícies:   318 m2 (segons dades cadastrals)  (82 m2 de

magatzem i 236 m2 de 2 plantes vivenda) - 300 m2 d'ocupació

- època de construcció:  1800 s/ dades cadastrals, reformada el 1968

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: línia elèctrica aèria i pou propi

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 502.886,0 m - N (y) 4.673.269,5 m

001800300EG07C0001AS - polígon 2 parcel.la 9

despoblat, 22 - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

façanes sud-est i sud-oest (vista 1)

 Mas El SerralloM-15

cantonada nord (vista 4)

façanes sud-oest i nord-oest (vista 2)
façana nord-oest (vista 3) - relació amb carretera

façana principal (sud-oest - vista 5)

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 nova utilització

garanteix l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

dins finca cadastral: 17057A002000090000RL - 40.916 m2 sup sòl finca
























 































 



 









   






















      

    

         









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 del camí de terra en bon estat que parteix de la carretera

GIV-6219 que passa pel mig del nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Una única edificació en composició de cos longitudinal de carcassa,

d'estructura de formigó vista dins la qual s'organitzen dos volums: un

d'habitatge i l'altre per a usos complementaris, tal i com es pot comprovar

en el croquis adjunt. I, desenvolupant-se en la major part en planta baixa,

hi ha una petita part de semi-soterrani, sota el volum del porxo i dels usos

complementaris, utilitzada com a garatge i de localització d'instal.lacions.

L'edificació presenta un molt bon estat de conservació, sent de construcció

recent:

- materials exteriors: formigó, fusta i remolinat

- superfícies:   326 m2 (segons dades cadastrals)  (69 m2

d'aparcament en soterrani, 43 m2 de baixa porxo i 214 m2 de baixa

vivenda)

- any construcció:  2007 s/ dades cadastrals

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi i aigua de la

xarxa general

- 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 s'incorpora en l'origen de l'estructura del medi rural del

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

respon a les consideracions de les normes subsidiàries considerades en el

moment de la seva projectació i execució i que cal preservar per raons

socials, paisatgístiques i mediambientals.

OBSERVACIONS

En zona pròxima a edificació: (9) zona calificada com a zona protecció

natural i paisatgística - masses d'arbres i vegetació de ribera.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 499.315,0 m - N (y) 4.672.909,5 m

17057A003001400001TE - polígon 3 parcel.la 140

c/ Puig de les Guardes - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

desenvolupament des del nord-oest - relació amb accés i camí (vista 1)

Puig de les GuardesM-16

detall mirant cap al sud (vista 2)

cantonada sud-est - relació volum principal vivenda - porxo (v4)cantonada sud-oest - detall semi-soterrani (vista 3) façanes est i nord - vista 5

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.

OBRES PERMESES

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.

ARRANJAMENT O MILLORA DE LES ESTRUCTURES D'ACCESSIBILITAT I

SERVEIS, si s'escau

Les actuacions de reforma 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 nova utilització

garanteix l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

dins finca cadastral: 17057A003001400001RW - 12.830 m2 sup sòl finca

















     


 















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















           


 










 















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 Mas Pastells, i

l'altre, el camí de Baseia a La Bomba, molt proper a l'estany de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Edificació principal seguint una tipologia de cos longitudinal amb volums i

elements edificatoris de construcció posterior, com la casa del masover,

cobert per a endreçar mobiliari i cobert per a les eines. També hi ha una

adhesió de volum semi-obert en formació d'un garatge. Edificació principal

amb coberta a dues aigües; la casa masover a una aigua i el volum de la

cuina i del garatge a una aigua. Construcció tradicional amb reformes i

ampliacions seguint criteris tradicionals.

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

reformada a finals del segle passat:

- materials exteriors: cos original longitudinal de pedruscall i totxo,

volums ampliacions arrebossats pintats, cobert eines d'elements

prefabricats d'acer galvanitzat (planxes grecades)

- elements rellevants: totxos ceràmics en formació arcades a nivell de

planta baixa agafant l'alçada de planta pis

- superfícies:   839 m2 construïts (segons dades cadastrals)  (84 m2

de garatge, 689 m2 de 2 plantes vivenda i 66 m2 de planta baixa

pis) / 610 m2 superfície ocupació

- època construcció:  1900 s/ dades cadastrals, amb reformes el 1968

i manteniment continuat i present

- estat de conservació: en molt bon estat

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi i captació

d'aigua de l'estany de Siurana, telèfon

- 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 i mediambientals.

croquis - treball de camp

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

001800100EG07C0001HS - polígon 2 parcel.la 6

despoblat - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

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

Mas PastellsM-18

façana nord-est des del punt de vista 4

detall pou sobre façana sud-est cos principal - vista 2

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

vivenda masover - vista 5

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 nova utilització

garanteix l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

dins finca cadastral: 17057A002000060000RG - 363.259 m2 sup sòl finca











































































       



 





 






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 del camí de terra en bon estat, anomenat la Closa, segons

la descripció del cadastre, camí de Siurana (segons base topogràfica s

l'Institut Cartogràfic de Catalunya) el qual enllaça amb el carrer de la

Ribera del nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Edificació d'un sol cos de base rectangular, cobert amb dues cobertes a

diferents nivells a una aigua, cadascuna. La coberta presenta un canvi de

nivell en un punt intermig del costat curt de l'edificació prismàtica. Forma

part d'una explotació agropecuària (dins del marc de construccions

d'explotació ramadera - granges).

L'edificació presenta un bon estat de conservació:

- materials exteriors: remolinat pintat amb coberta a base de teules

aràbigues ceràmiques

- elements rellevants: no n'hi ha, sent una construcció purament

funcional

- superfícies:   60 m2 construïts (segons dades cadastrals)  60 m2

d'ocupació en planta baixa

- època construcció:  1800 s/ dades cadastrals, amb reformes el 1989

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: residencial lligat a explotació agropecuària

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi i telèfon

- 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 i mediambientals.

OBSERVACIONS

Encara que en dades cadastrals figuri l'any 1800 com origen de la

construcció, s'observa que l'edificació existent en l'actualitat no conserva

cap element del segle  XIX, sent més probable la seva datació de

construcció la de l'any 1989.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 499.663,5 m - N (y) 4.673.908,0 m

17057A004000460000RZ - 39.882 m2 sup sòl finca

Bo Ribera, 8 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

des del camí de Siurana (continuació c/ Ribera) - vista 1

Can TorrasM-19

façana nord-est des del punt de vista 4

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

consulta base topogràfica Institut Cartogràfic Catalunya

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, admetent-se un increment de superfície construïda de

fins a un 20% com a màxim.

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 nova utilització

garantirà l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

des del mateix camí d'accés - façanes sud-oest i sud-est (vista 2)

referència cadastral: 001500100DG97D0001QX - polígon 4 parcel.la 46



































































   

 

    
    

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 estat acceptable, pròxim al límit de

terme nord-oriental.

DESCRIPCIÓ

Conjunt edificatori format per dues construccions diferenciades: la que

està dedicada a la vivenda i que, al seu torn, es troba dividida en quatre

parts iguals corresponents a tres propietaris diferents. L'altre construcció

està dedicada a l'activitat de distribució de begudes, la qual presenta un

aspecte més industrial. El volum dedicat als habitatges és de planta baixa

i està cobert amb diferents vessants depenent de cada propietat; unes

amb una coberta gairebé plana, de plaquetes ceràmiques i l'altra amb

teules ceràmiques aràbigues reformada recentment.

L'edificació dedicada a vivenda presenta un bon estat de conservació, amb

les següents característiques principals:

- materials exteriors: obra ceràmica remolinada i pintada

- superfícies:   238 m2 construïts i d'ocupació en planta (segons

còmputs d'aquest catàleg)

- època construcció:  sense precissar en dades cadastrals

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi i fosses

sèptiques pròpies

- 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 s'integra en l'estructura del medi rural del municipi, del

paisatge consolidat del municipi.

OBSERVACIONS

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

Falta regularització de la finca. Només en consta un propietari, tot i que la

situació real, pel que fa a l'habitatge, consta de tres propietaris

diferenciats dins la mateixa finca.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 500.676,5 m - N (y) 4.675.188,0 m

sense refèrència d'urbana - polígon 1 parcel.la 31

La Garriga - Siurana

POUM de Siurana

26 - altres usos existents

SNU - sòl no urbanitzable

vista conjunt des de l'est mirant cap a l'oest - des del camí d'accés (vista 1)

Can MartínezM-20

cantonada est - vista 4

des del camí d'accés - accés principal vivenda (vista 2)

façana sud-est conjunt vivendes - vista 3

cantonada nord - vista 5

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

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 i que no es superi un

increment de superfície construïda de més d'un 20% com a màxim.

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

aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat.

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 nova utilització

garantirà l'existència de sanejament autònom amb el corresponent

sistema de depuració.

pou annex - vista 6

dins finca cadastral: 17057A001000310000RY - 5.526 m2 sup sòl finca



CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
 

 Fitxes identificatives de les edificacions no catalogades



CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
 

LLISTAT CONSTRUCCIONS NO CATALOGADES: 
 
A continuació es relacionen les edificacions en sòl no urbanitzable que s’han inclòs en aquest Catàleg com a construccions no catalogades dins l’apartat Annex 1: 
 

Numeració 
FITXES NOM FINCA 

N-01 Can Mauné 

N-02 Can Noguera 

N-03 Can Morcillo 

N-04 Ca la Juana 

N-05 Can Garcia 

N-06 Ca la Minke 
   













 































 

         

 



   




 





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 del camí de terra en bon estat i molt pròxim a l'accés des

de la carretera C-31 cap a La Bisbal.

DESCRIPCIÓ

Conjunt edificatori format per una construcció en planta baixa que havia

estat dedicada al taller. La construcció en planta pis està ocupada per a

l'habitatge. Pati interior tancat perimetralment per unes parets altes,

sense coberta. Parts cobertes amb terrat pla.

L'edificació presenta un estat de conservació acceptable, presentant les

següents característiques principals:

- materials exteriors: arrebossat pintat en la part coberta, totxana

vista en parets perimetrals a pati

- superfícies:   363 m2 construïts (segons dades cadastrals)  (297 m2

en planta baixa, 66 m2 en planta pis), 297 m2 de superfície

d'ocupació total en planta (segons dades cadastrals)

- època construcció:  1988 s/ dades cadastrals

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: habitatge en desús

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió

- titularitat privada

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

planta superior, que 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

Actualment és una edificació deshabitada però no presenta estat

d'abandonament.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.492,3 m - N (y) 4.673.317,0 m

000700100EG07C0001XS - polígon 1 parcel.la 144

despoblat, 5 - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

cantonada sud - façanes sud-est i sud-oest (vista 1)

Can MaunéN-01

captura base topogràfica ICCvista 4

façanes sud-est i nord-est (vista 3)

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.

cantonada est - des del camí d'accés (vista 2)

(no catalogades)

dins finca cadastral: 17057A001001440000RI - 2.622 m2 sup sòl finca











 





























    

 

        

 




 





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 del camí de terra en bon estat de conservació, molt pròxim

a accés des de carretera a La Bisbal C-31.

DESCRIPCIÓ

Edificació prismàtica amb coberta d'una vessant cap al camí, d'una sola

alçada en planta baixa, amb edificació annexa - cobert metàl.lic amb

parets ceràmiques.

L'edificació presenta estat de conservació acceptable amb les següents

característiques principals:

- materials exteriors: parets d'obra remolinada, coberta de planxa

sandwich en construcció principal dedicada a vivenda

- superfícies:   55 m2 construïts de vivenda (extret de base

topogràfica de referència),16 m2 construïts de cobert annex

- època construcció:  no consta en dades cadastrals, sent

autoconstrucció d'últim terç del segle XX

- estat de conservació: en estat acceptable

- ús actual: residencial, parcel.la declarada com a cultiu d'

'horta-regadiu'

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi i

- titularitat privada

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

planta superior, que 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.

Va ser impossible prendre mides, tot i trobar els ocupants de la

construcció.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.477,5 m - N (y) 4.674.353,5 m

sense referència d'urbana - polígon 1 parcel.la 143

La Garriga - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

Can NogueraN-02

detall façana nord-est - vista 2 (límit amb veí)

façana nord-est - des de camí (vista 1)

façana principal des de camí - vista 3 captura base topogràfica ICC

(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: 17057A001001430000RX - 1.251 m2 sup sòl finca











 



























    

 

      






 





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 del camí de terra en bon estat de conservació, molt pròxim

a l'accés des de la carretera a La Bisbal C-31.

DESCRIPCIÓ

Edificació prismàtica en planta baixa amb coberta d'una vessant amb teula

ceràmica.

L'edificació presenta bon estat de conservació, amb les següents

característiques principals:

- materials exteriors: obra remolinada i coberta de teula aràbiga

ceràmica

- superfícies:   43 m2 construïts (extret de base topogràfica de

referència - 1/5000 Institut Cartogràfic de Catalunya)

- època construcció:  no consta en dades cadastrals, sent

autoconstrucció d'últim terç del segle XX

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: suposat residencial

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi i bassa de

reserva

- titularitat privada

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

planta superior, que 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.

Va ser impossible prendre mides tot i trobar els ocupants i per ser

completament inaccessible (tanca).

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 202

Mas Fideuer - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

Can MorcilloN-03

des de la tanca - vista 2

vista conjunt amb Can Noguera- vista 1

captura base topogràfica Institut Cartogràfic de 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: 17057A001002020000RK - 1.073 m2 sup sòl finca


































    





        

  



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















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 de camins de terra en bon estat, en paratge de Vinyes

Mortes.

DESCRIPCIÓ

Edificació de planta baixa de forma regular situada enmig de parcel.la,

amb coberta de teula ceràmica d'una vessant.

L'edificació presenta un bon estat de conservació, amb les següents

característiques principals:

- materials exteriors: remolinat pintat, teula aràbiga ceràmica en

coberta

- superfícies:   32 m2 (mesurats sobre base topogràfica 1/5000

d'Institut Cartogràfic de Catalunya)

- època construcció:  sense precissar en dades cadastrals

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: indeterminat i sense poder constatar per no haver pogut

accedir (existència de tanca perimetral tancada), segons cadastre

estan dedicats a magatzem

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: pou propi

- titularitat privada

Construcció preexistent en sòl no urbanitzable destinada a habitatge, en

planta superior, que 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

En el registre cadastral l'edificació hi consta, però no es declara com a

residencial. Tampoc hi consta la superfície, només s'apunta la seva

existència.

UTM 31N (ED50) E (x) 500.226,0 m - N (y) 4.674.868,8 m

sense referència d'urbana - polígon 1 parcel.la 160

La Garriga - Siurana

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

des d'accés - tanca (vista 1)

N-05

captura base topogràfica Institut Cartogràfic de Catalunya

captura cartografia cadastre

aproximació de vista 1 des d'un altre punt de vista façanes nord i est façanes nord i est des d'un altre punt de vista

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.

(no catalogades)

dins finca cadastral: 17057A001001600000RY - 5.454 m2 sup sòl finca

Can Garcia






















































































































































































    

   








    

  

   

     






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 del camí de terra en bon estat de conservació, camí

anomenat Collet, segons la cartografia cadastral, a tocar del nucli urbà de

Siurana.

DESCRIPCIÓ

Edificació de planta irregular, amb coberta d'una vessant acabada amb

teules romanes.

L'edificació presenta un bon estat de conservació, amb les següents

característiques principals:

- materials exteriors: arrebossat pintat, amb coberta de teules

romanes

- superfícies:   34 m2 construïts i d'ocupació en planta (segons

mesura sobre cartografia 1/5000 de l'Institut Cartogràfic de

Catalunya)

- època construcció:  sense precissar en dades cadastrals

- estat de conservació: en bon estat

- ús actual: dedicat a cultiu, segons dades cadastrals, no consta cap

edificació

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: pou propi

- titularitat privada

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

planta superior, que 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.

Va ser impossible prendre mides perquè la vfinca estava tancada i sense

cap possibilitat d'accés.

UTM 31N (ED50) E (x) 499.693,3 m - N (y) 4.673.438,3 m

sense referència d'urbana - polígon 4 parcel.la 91

Ds Afores - Siurana

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

Ca la MinkeN-06

captura base topogràfica Institut Cartogràfic de Catalunya

captura cartografia cadastre

detall accés - vista 2 vista 3 - detall accés amb plaques, des de dalt des del camí de Collet

des del camí de Colletvista 1 - des de carrer inferior - visió mur-tanca

(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: 17057A004000910000RG - 652 m2 sup sòl finca
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Fitxes identificatives de les edificacions fora de catàleg 

  



CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
 

LLISTAT CONSTRUCCIONS FORA DE CATÀLEG: 
 
A continuació es relacionen les edificacions en sòl no urbanitzable que s’han inclòs en aquest 
Catàleg com a construccions fora de catàleg dins l’apartat Annex 2: 
 

Numeració 
FITXES NOM FINCA 

F-01 La Torre Park 

F-02 Mas Mauné / Can Gallina 

F-03 Baby Doll 

F-04 Can Pujolà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 

















             

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 directament des de la carretera GIV-6218 que condueix a

Baseia i al nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Parcel.la de grans dimensions, enfrontada amb carretera GIV-6218 de

Baseia amb una gran zona d'aparcament en superfície, i una edificació

principal de planta baixa i planta pis a la qual s'annexionen altres volums

d'alçades inferiors.

A la part sud de la parcel.la es troba una zona classificada com a (9)- zona

de protecció natural i paisatgística - masses d'arbres, un bosc de pins.

L'edificació principal presenta bon estat de conservació, amb un bon

manteniment.

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   159 m2  d'ús hoteler, 67 m2 de magatzem, 82 m2

d'aparcament i 156 m2 d'ús hoteler en planta primera.

- època de construcció:  1989

- estat de conservació: bó

- ús actual: hoteler / magatzem

- accessibilitat: carretera en bon estat

- serveis existents: aigua pròpia (pou), xarxa elèctrica aèria, telèfon

- titularitat privada

-

Es tracta d'un conjunt de construccions preexistents en sòl no urbanitzable

destinada en part a l'habitatge, que no està associada a cap explotació

rústica que queda subjecta al règim de disconformitat que estableix

l'article 102.4 de la Llei d'urbanisme i 119.2 del Reglament de la mateixa

Llei, per no haver-se implantat il.legalment.

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Es creu justificada per motius socials.

Cal tenir especial cura en la preservació del bosc posterior (pineda).

OBSERVACIONS

Presenta vàries construccions disperses en la parcel.la, per a l'ús auxiliar a

l'activitat hotelera. També s'observa la presència d'una piscina.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.289,5 m - N (y) 4.674.120,5 m

000700400DG07C0001EM - polígon 2 parcel.la 64

Ds Carretera - Siurana

POUM de Siurana

26 - altres usos existents

SNU - sòl no urbanitzable

construcció principal - alçat nord-oest (vista 1)

detall relació volum principal i annexes (vista 3) cabana (vista 4) relació de les construccions amb el bosc protegit

construcció principal i annexes des del sud mirant cap al nord (vista 2)

La Torre ParkF-01

des de la carretera de Baseia (vista 6)

v
i
s
t
a
 
5

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.

(fora de catàleg)

dins finca cadastral: 17057A003000670000RE - 12.351 m2 sup sòl finca















 



























 

      




 





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 directament des de la carretera GIV-6218 que condueix a

Baseia i al nucli de Siurana, a tocar de la carretera C-31 de La Bisbal a

Figueres.

DESCRIPCIÓ

Finca recolzada en un antic tram de la carretera que unia el nucli amb la

carretera de La Bisbal. Està en desús des de les obres de condicionament i

millora de l'última, amb la construcció del nou accés a Siurana.

Conjunt de vàries edificacions: unes, destinades a activitats del lleure,

com l'antic mas - part originària i, d'altres, en la part posterior i més

protegida, destinades a l'ús de l'habitatge. Petit aparcament en superfície

en la zona d'accés a l'activitat de lleure. La part dedicada al lleure és la

que tractem en la present fitxa.

L'edificació originària presenta un estat de conservació acceptable, i té les

següents característiques principals:

- materials exteriors: remolinat pintat

- superfícies:   90 m2 de rsi, en planta baixa

- època de construcció:  1958 (amb reformes que consten del 1982) i

realització d'altres obres i construcció del dipòsit en temps recents

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: lleure

- accessibilitat: camí asfaltat en estat acceptable

- serveis existents: aigua pròpia (pou i dipòsit), xarxa elèctrica aèria,

telèfon

- titularitat privada

Es tracta d'un conjunt de construccions preexistents en sòl no urbanitzable

destinada en part a l'habitatge, que no està associada a cap explotació

rústica que queda subjecta al règim de disconformitat que estableix

l'article 102.4 de la Llei d'urbanisme i 119.2 del Reglament de la mateixa

Llei, per no haver-se implantat il.legalment.

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Tot i que en aquest cas només és una part la que es podria entendre que

funciona com a casa rural (veure fitxa M-06 del present catàleg), es creu

justificada la seva preservació per motius socials.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.427,5 m - N (y) 4.674.232,5 m

000700200EG07C0001IS - polígon 2 parcel.la 1

despoblat, 6 - Siurana

POUM de Siurana

26 - altres usos existents

SNU - sòl no urbanitzable

vivenda actual propietària (vista 1)

cantonada nord - dipòsit aigua (vista 4) des de l'aparcament - casa esquerra (vista 5)

detall angle (vista 2) des de l'accés a vivenda - garatjos en primer terme (vista 3)

des de l'antic traçat de la carretera - activitat - façana nord-oest (v6)

Can Gallina - Mas MaunéF-02

OBSERVACIONS

Zona de protecció natural i paisatgística - massa d'arbres, en connexió

amb la zona d'aparcaments i segons la vigent normativa urbanística,

continua encara que s'ha vist afectada per les obres de millora de la C-31.

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.

(fora de catàleg)

dins finca cadastral: 17057A002000010000RH - 21.986 m2









 



































    

 

        








 







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 del camí que parteix de la carretera a La Bisbal C-31, camí

de Can Gallina.

DESCRIPCIÓ

Conjunt de vàries i distintes edificacions en composició anaforma. No s'ha

tingut accés a totes les localitzacions per la naturalesa de l'activitat

desenvolupada en aquestes instal.lacions, però s'han pres les mides més

generals possibles.

Part posterior amb presència de desguassos d'instal.lacions sanitàries

d'aigua a la vista (visibles des del camp posterior), estat bastant

lamentable de les parts no visibles pels usuaris, considerant-se com a

'barraques' a primer cop de vista.

L'edificació principal presenta un estat de conservació acceptable,

observant-se un manteniment continuat almenys pel que fa a l'aspecte

exterior, amb l'aplicació de pintura recent:

- materials exteriors: remolinat pintat, en les parts visibles des dels

usuaris de les instal.lacions

- superfícies:   260 m2 d'ocupació, 355 m2 construïts (segons dades

cadastrals)

- època de construcció:  1975 s/ dades cadastrals

- estat de conservació: acceptable i parts deficitàries

- ús actual: oci i hosteleria

- accessibilitat: camí asfaltat des de C-31, amb accés incorporat en

traçat d'aquesta carretera principal

- serveis existents: línia elèctrica aèria, telèfon i pou propi

- titularitat privada

Es tracta d'un conjunt de construccions preexistents en sòl no urbanitzable

destinada en part a l'habitatge, que no està associada a cap explotació

rústica que queda subjecta al règim de disconformitat que estableix

l'article 102.4 de la Llei d'urbanisme i 119.2 del Reglament de la mateixa

Llei, per no haver-se implantat il.legalment.

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

Es creu justificada per motius socials.

croquis - treball de camp

UTM 31N (ED50) E (x) 501.644,0 m - N (y) 4.674.212,0 m

000700300EG07C001JS - polígon 2 parcel.la 126

ctra. Escala, 15 - Siurana

POUM de Siurana

26 - altres usos existents

SNU - sòl no urbanitzable

detall volum accés principal a edificació, des del sud (punt de vista 1)

Baby DollF-03

visió posterior conjunt, des del nord mirant al sud (vista 3)

des de l'aparcament - visió conjunt des del sud (vista 4)

detall racó contenidor (v2)

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.

(fora de catàleg)

dins finca cadastral: 17057A002001260000RU - 11.641 m2 sup sòl finca
























  




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

croquis - treball de camp

des del camí d'accés - visió conjunt mirant cap al nord (vista 1)

visió conjunt mirant cap al sud-est - vista 4

visió conjunt mirant cap al sud (vista 2)

façana sud - vista 3

detall fàbrica façanes

referència cadastral:

planejament vigent:

adreça postal:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Accessible des del camí de terra en bon estat, que parteix de l'accés a la

carretera C-31 a La Bisbal.

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per diverses edificacions que semblen dedicades a

l'activitat industrial pel seu aspecte. Part posterior amb presència de pilars

de formigó prefabricats únicament implantats en terreny.

L'edificació presenta un estat de conservació acceptable, amb les següents

característiques principals:

- materials exteriors: fàbrica de bloc de formigó prefabricat per

parets, amb presència d'elements ceràmics - totxana, cobertes de

planxa metàl.lica i/o fibrociment

- superfícies:   60 m2 construïts i d'ocupació en planta (segons dades

cadastrals)

- època construcció:  1800 s/ dades cadastrals, no detectant-se

exteriorment cap part d'aquesta època

- estat de conservació: acceptable

- ús actual: industrial (segons dades cadastrals)

- accessibilitat: camí de terra en bon estat

- serveis existents: electricitat en baixa tensió, pou propi

- titularitat privada

JUSTIFICACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ

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

OBSERVACIONS

Sense activitat en l'actualitat, també sembla sense cap tipus d'ús pel fet

de trobar-se les obertures tapiades.

UTM 31N (ED50) E (x) 501.141,0 m - N (y) 4.674.633,5 m

000200100EG07C001BS - polígon 1 parcel.la 206

Afores - Siurana

Normes Subsidiàries de Siurana, de 19/06/1998

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

Can PujolàF-04

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.

(fora de catàleg)

referència cadastral: 17057A001002060000RI - 6.561 m2 sup sòl finca
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IV.5 Documentació aportada 
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DC1 - Escriptures aportades 
 
Mas Serra 
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