
situació E: 1/50.000 din a-3

emplaçament E: 1/20.000 din a-3 - tram 1 (nord) i tram 2 (sud)

ortofotomapa E: 1/20.000 din a-3 - tram 1 (nord) i tram 2 (sud)

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

catàleg de béns a protegir

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Resegueix l'actual camí vell de Figueres (tram 1 al nord) i continua pel

camí de Girona (tram 2 al sud), tal i com es marca en els plànols adjunts.

DESCRIPCIÓ

Segons esmenten Antoni Egea i David Pujol, en la publicació 'Siurana

d'Empordà', Quaderns de la Revista de Girona, 1998, 'en temps dels

romans passava pel territori del terme municipal de Siurana, un important

camí que bé podria ser la famosa Via Augusta -que comunicava Cadis amb

Roma- o bé podria ser un vial que seguia paral.lel, a una certa distància,

el traçat del camí principal' (...) 'entra al terme de Siurana a tocar l'antic

estany de la Closa Gran, i arriba a Basella. Fins aquest punt el camí és

conegut per la gent de Siurana amb el nom de camí de Figueres. A partir

d'aquest veïnat és anomenat camí de Girona. Continua després en direcció

sud, passa prop del mas de la Brava i continua en direcció sud cap a Sant

Miquel de Fluvià. Dins el terme, o bé en el seu entorn es devien unir a

aquest camí altres que provenien de Roses i d'Empúries '.

Segons Antoni Egea, en la seva publicació 'Aspectes històrics de Siurana

d'Empordà (939-1803)', 1994, la Via Augusta encara no ha estat

identificada en aquest sector amb certesa.

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: via de comunicació de domini públic

- accés: fàcil

 (t.1)E(x) 499.749,5m - N(y) 4.674.405,0m a 500.501,5m - N(y) 4.673.535,0m

17057A001090040000RR - 17057A003090030000RW

domini públic

POUM de Siurana

X - xarxa viària

SNU - sòl no urbanitzable

P-28

17057A003090030000RW - pol. 1 parc. 9003 - base cadastre - tram 2

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

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

jaciment arqueològic a protegir en el text normatiu, 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 alt.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Subjectes sempre al que dictamini l'informe del Servei d'Arqueologia de la

Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

OBSERVACIONS

Segons el text normatiu de les actuals Normes Subsidiàries, s'estableix

una franja de 50 metres de protecció a banda i banda, de manera que les

llicències d'obres dins d'aquest àmbit de protecció han de ser objecte

d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del

Patrimoni Cultural, que pot dictaminar la realització de sondeigs

arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment

l'actuació més adient.

17057A001090040000RR - pol. 1 parc. 9004 - base cadastre - tram 1

plànol normatiu Normes Subsidiàries 1998 - tram 1

Jaciment arqueològic

Via Augusta i/o via adjacent

plànol normatiu Normes Subsidiàries 1998 - tram 2

 (t.2)E(x) 500.409,5m - N(y) 4.673.155,0m a 500.589,5m - N(y) 4.671.825,0m


