














   

 

      

   


   

  

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)

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

UTM 31N (ED50) E (x) 500.444,8 m - N (y) 4.671.866,6 m

17057A003000350000RE / 17057A003000340000RJ

privada

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

P-36
Alzinar del Mas la Brava

catàleg de béns a protegir

vista de l'alzinar de la Brava de sud-est mirant cap a nord-est

vista de l'alzinar de La Brava de nord-oest mirant cap a sud-est, quedant el mas de La Brava a l'esquerre

vista de l'alzinar de sud mirant cap a nord en el seu límit amb el final del terme municipal de Siurana

LOCALITZACIÓ

Alzinar situat a tocar del camí que va des de Siurana fins a Sant Tomàs de

Fluvià, a uns 1400 metres del nucli i al costat del Mas La Brava i en

l'extrem sud del terme municipal.

DESCRIPCIÓ

Alzinar d'una gran densitat que ocupa unes 7,27Ha, segons dades

cadastrals. En el cadastre és identificat com a 'monte bajo'.

Bosc típic de la regió mediterrània i que és la més gran representació

existent dins del terme municipal de Siurana. Àrea perfectament acotada i

que en els seus orígens devia tenir la seva funció dins el món de

l'explotació agrària.

Segons Antoni Egea, era conegut amb el nom d'El Bosc i ja era esmentat

en un pergamí de l'any 1379.

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

Tot i no trobar-se inclós en cap catalogació anterior a l'elaboració d'aquest

POUM, trobem correcta la seva inclusió en aquesta catalogació per raons

dels seus valors propis naturals i paisatgístics, sent un element singular

dins del terme municipal de Siurana d'Empordà.

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

Es permeten les tasques de conservació i neteja del bosc i sota-bosc. No

es permet la tala de cap alzina a no ser que sigui justificat per algun motiu

de força major que serà convenientment comunicat i demanat a

l'ajuntament de Siurana.


