Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Selva

CODI
1. Identificació
Denominació
Tipologia
Categoria

Denominació

Nom actual i d’altres de més antics o d’accessoris
Jaciment arqueològics
Arquitectura religiosa
Escultura monumental religiosa i heràldica
Arquitectura i enginyeria civil*
Arquitectura militar
Béns etnològic*
Béns d’interès industrial*
Bens d’interès paisatgístic i ambiental (orografia, hidrografia,flora i fauna )
Conjunts urbans (Carreres, Barris, etc) amb unes característiques determinades que els
confereixen una unitat valorable des d’un punt de vista etnològic, històric o social.*
*S’han establert subcategories

Ús actual
Ús original
Autoria
Estil o corrent
2. Localització
Municipi
Nucli
Adreça

Referència cadastral
Coord. UTM ETRS89
Entorn

Filiació cronològica / Estilística

Selva
Només urbà
Carrer de ..., xx
Polígon
Parcel·la
Sistema ETRS89 (des de setembre de 2007)
Sòl Urbà (barri)
Sòl Rústic (Camí, finca)

3. Descripció
A la descripció de l’element s’ha fet una contextualització històrica abans de assenyalar la morfologia, l’estructura i els
elements integrants. Sobre la qüestió de les parts o zones no visibles bé per la impossibilitat d’entrar a l’interior, be pel
difícil accés, hem optat igualment per reflectir a la fitxa informació recollida a fonts bibliogràfica o infogràfiques però no
verificada amb la confiança que en algun moment es pugui afegir aquesta informació. Bé per informes històricartístics
previs a futures llicències d’obra que afectin l’element catalogat, o bé per altres documents que completin

Cronologia
Bibliografia
Bibliografia web
Cartografia





No s’ha localitzat bibliografia coneguda.
No s’ha localitzat bibliografia coneguda.
No s’ha localitzat cartografia coneguda.

4. Estat de conservació
Estat de
Detallar l’estat de conservació de la tipologia i l’estat de conservació físic de l’immoble. Quines
conservació
intervencions s’hi detecten i quan s’han fet, si està documentat. És fonamental el recorregut del
territori, a fi d’identificar els elements més evidents, però també els de més difícil detecció
Comentaris sobre l’estat de conservació i patologies evidents del bé i el seu entorn immediat
Intervencions

Rehabilitacions anteriors
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5. protecció de l’element
Grau de
Nivell de protecció específica.
protecció
Usos permesos Els permesos pel nivell de protecció.
Elements a
preservar
Intervencions
preferents
Intervencions
Les assenyalades al corresponent nivell de protecció.
admissibles
Entorn de
Amb el concret traçat que figura a la documentació gràfica que s’adjunta.
protecció

6. Documentació fotogràfica

7. Documentació gràfica
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