












   

                





 
  

       








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)

planejament vigent:

ortofotomapa 1/3.000 din a-3

POUM  de  Siurana

catàleg de béns a protegir

referència cadastral:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Per accedir al jaciment, cal prendre la carretera GI-V-6219 en direcció al

municipi de Siurana d'Empordà. El jaciment es troba localitzat al punt

quilomètric 1,250 a la banda de migdia de la carretera, en uns camps de

conreu de cereal delimitats al sud per la riera de Siurana i amb el límit de

terme.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'un jaciment d'època romana localitzat per Josep Casas i

Genover, l'any 1995, fruit de la troballa casual de materials arqueològics

en superfície a uns camps de conreu situats a tocar la carretera, al límit

municipal dels termes de Garrigàs i Siurana.

Segons informacions facilitades per aquest arqueòleg, es va documentar

abundants fragments de ceràmica comuna i africana de cuina, de vaixella

d'importació (terra sigil.lada africana), de grans contenidors (àmfores

indeterminades) i de material constructiu (teules), que permeten ubicar

cronològicament el jaciment a l'època imperial romana, aproximadament

entre els segles I i III dC.

Josep Casas i Genover també informa de la troballa, en el marge del camí

paral.lel a la carretera, a mitjans de la dècada dels anys seixanta del segle

passat, d'un nombre indeterminat d'enterraments en teula, sense que avui

dia sigui possible precisar el context de la seva descoberta.

Ateses aquestes circumstàncies, es desconeix l'estat de conservació del

jaciment.

Característiques principals del jaciment:

- núm. jaciment: 11446

- codi de registre: P01778

- tipus jaciment: 01.02.01.02.01.-Lloc d'enterrament

Inhumació col.lectiu necròpolis

01.10.04.- varis desconegut

- cronologia inicial: 09.02.-Romà August / data inicial - -27

- cronologia final: 09.04.-Romà Segle III / data final - 284

- estat de conservació: desconegut

- classe sòl: rústic

- ús: agrari

- accés: fàcil

- règim jurídic: 3.2.-privada particular

UTM 31N (ED50) E (x) 498.984,8 m - N (y) 4.672.925,3 m

17057A003001300000RI - polígon 3 parcel.la 130

privada

20 - rústic

SNU - sòl no urbanitzable

captura base topogràfica ICC

P-23

cartografia cadastre

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

El fet de la inclusió d'aquest jaciment en la catalogació portada a terme

des de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya

del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya, és el que ens porta a tenir-lo en compte per a la present

catalogació.

A més a més d'aquestes consideracions inicials, trobem correcta la seva

inclusió en aquesta catalogació per raons dels seus valors propis

culturals, entenent-lo com a bé singular i de conjunt.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció mig.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Seria bo parlar amb qui té la propietat d'aquestes terres per arribar a la

binentesa de que, donat el cas de noves troballes, aquestes s'entreguin a

l'Ajuntament perquè pugui traslladar les restes a qui procedeixi i així

salvaguardar aquest patrimoni.

OBSERVACIONS

plànol normatiu Normes Subsidiàries 1998


