







 









      

       

  

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: 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 C-31 de la Bisbal

d'Empordà en direcció a Portbou, girar a l'esquerra per la carretera

GI-V-6218 i, tot just passat l'encreuament, cal trencar a la dreta pel camí

que surt a ponent en direcció al mas Púdol vell. El jaciment es localitza

passats uns 400 metres, als camps de conreu de cereals situats a la banda

de migdia del camí, vora l'estany del Pradell.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'un jaciment indeterminat d'època ibèrica i romana,

documentat a partir de les restes de material ceràmic recollits en

superfície. El jaciment fou localitzat l'any 2009, mitjançant la revisió de les

Normes de Planejament Urbanístic del municipi de Siurana d'Empordà.

En aquest jaciment s'hi van poder recollir fragments de ceràmica comuna

oxidada, ceràmica indeterminada ibèrica i material constructiu d'època

romana, que permeten situar la cronologia del jaciment en època ibèrica i

romana, sense poder acotar-la més.

La manca d'intervencions arqueològiques a la zona, per recuperar més

material ceràmic o documentar la possible existència d'estructures

antigues associades als materials arqueològics, fa impossible acotar més

la tipologia del jaciment i la seva funcionalitat. El seu estat de

conservació, en tractar-se de troballes superficials, és desconegut.

Característiques principals del jaciment, extretes de l'Inventari del

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, en les seves dades

arqueològiques desenvolupades pel Servei de Patrimoni del Departament

de Cultura de la Generalitat de Catalunya:

- núm. jaciment: 20099

- codi de registre: I020099

- tipus jaciment: 01.10.04.-Varis desconegut

- cronologia inicial: 08.03.04.-Ferro-Ibèric Final / data inicial -

-100

- cronologia final: 09.-Romà / data final 476

- estat de conservació: desconegut

- context (valor): explotació agropecuària

- accés: fàcil

- descripció context: zona planera de camps de conreu de cereals,

vora el puig Pradell

- règim jurídic: 3.2.-privada particular

UTM 31N (ED50) E (x) 500.889,5 m - N (y) 4.674.153,6 m

17057A001001770000RJ / 17057A001001760000RI /

privada

SNU - sòl no urbanitzable

captura base topogràfica ICC

P-25

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. També la seva inclusió en les actuals Normes Subsidiàries,

sota la categoria de jaciment arqueològic.

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 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

En el llibre 'Siurana d'Empordà, un poble de pagès', de David Pujol i

Fabrellas, apareixen fotografiades troballes superficials de restes

ceràmiques, desconeixent-se la seva procedència exacta.

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

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

vista general jaciment cap al nord vista general jaciment cap al nord est

vista general cap a ponent del jac.

àmbit jaciment arqueològic sobre base cartogràfica ICC

Jaciment arqueològic

El Tirador del Vol

17057A001001920000RY / 17057A001001780000RE / 17057A001001790000RS

polígon 1 parcel.les 177,176, 192, 178 i 179


