












 


 


 

 





 
 
































  


  




 



 
 


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 béns a protegir

referència cadastral:

titularitat:

coordenades:

LOCALITZACIÓ

Accessible des del camí de la Riba-camí de la Sèquia, en el límit del

paratge de la Bomba i a tocar del límit del terme municipal. Accessible

també des d'accés a la C-31 (km 375) des de La Bisbal a mà esquerra

camí en direcció a l'Onzena, entremig d'aquesta propietat i la del mas Molí

d'en Biell.

DESCRIPCIÓ

S'anomena Pla de les Espases el terreny situat a l'extrem sud-oriental del

terme municipal, que confronta, a llevant, amb el camí de la sèquia i amb

la mota de l'estany de Vilacolum. El lloc és esmentat amb aquest nom en

el cadastre de l'any 1803. Aquestes són dades extretes de la publicació

'Aspectes històrics de Siurana d'Empordà (939-1803) ' elaborada per

Antoni Egea i Codina.

No es troba documentat en les fitxes de l'Inventari del Servei de Patrimoni

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, només es

troba referenciat en les actuals Normes Subsidiàries de Siurana, de 1998,

com a zona d'expectativa arqueològica, dins el Pre-catàleg (art. 101) i

com a 'jaciment arqueològic' en la documentació gràfica del mateix

planejament vigent.

La manca d'intervencions arqueològiques a la zona fa impossible una

documentació més completa d'aquest jaciment. El seu estat de

conservació és completament desconegut.

Característiques principals del jaciment:

- núm. jaciment: -

- codi de registre: -

- tipus jaciment: desconegut

- cronologia inicial: desconeguda

- cronologia final: desconeguda

- estat de conservació: desconegut

- classe sòl (s/cadastre):rústic

- ús sòl (s/cadastre): agrari

- classe cultiu: oliveres secà

- accés: fàcil

- descripció context: camps d'oliveres

- règim jurídic: privada particular

UTM 31N (ED50) E (x) 502.058,5 m - N (y) 4.673.000,0 m

17057A002000160000RO polígon 1 parcel.la 16

privada

P-27

cartografia cadastre amb àmbit superposat

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

La seva inclusió en les actuals Normes Subsidiàries, sota la categoria de

jaciment arqueològic, i com a zona d'expectativa arqueològica en el text

normatiu de les mateixes Normes, ens porten a tenir-lo en compte per la

redacció del present Catàleg.

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

Prèviament a la concessió de llicència d'obres, s'haurien de realitzar

sondeigs i prospeccions arqueològiques d'acord amb el Servei

d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de

confirmar l'existència del jaciment.

plànol normatiu Normes Subsidiàries 1998

àmbit jaciment arqueològic sobre base cartogràfica ICC

Jaciment arqueològic

El Pla de les Espases

planejament vigent: POUM  de  Siurana

qualificació urbanística:

classificació del sòl: SNU - sòl no urbanitzable

24 - d'interès ecològic i paisatgístic


