











          




   

           

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) 499.514,0 m - N (y) 4.674.553,9 m

17057A004000070000RI / 17057A004000080000RJ

privada

POUM de Siurana

24, H, X

SNU - sòl no urbanitzable

P-37

vista general de les zones A i B

Estany de la Closa Gran

catàleg de béns a protegir

17057A004000060000RX

vista de la zona C vista general de la zona D

vista de la zona C i D

vista de la zona D

vista de la zona Bvista de la zona A

LOCALITZACIÓ

A uns 800 metres de la carretera C-31, prop del Mas Renart, sobre el límit

nord-occidental del terme municipal de Siurana d'Empordà.

DESCRIPCIÓ

Antic estany que actualment es troba dessecat amb una part dedicada a

l'explotació agrària i una altra part boscosa amb vegetació de ribera (unes

2,5Ha). La superfície total de l'antic estany és d'unes 8,57Ha, segons les

dades que consten a cadastre agrupant les tres parcel.les a dalt

referenciades.

De dades històriques, el llibre d'Antoni Egea Aspectes històrics de Siurana

d'Empordà (939-1803), en diu que aquest estany és anomenat estany

Figa en un capbreu (escriptura de confessió en què consta el

reconeixement de drets que feien un conjunt de vassalls i/o emfiteutes al

seu senyor. Era una renovació del domini i pretenia la conservació de

senyoria i rendes sobre jurisdiccions i/o dominis útils), datat el 1321, i un

document datat entre 1377 i el 1382 on l'anomena estany Figuera. El vell

topònim d'estany Figa, segons continua explicant Antoni Egea, encara

perdura en el nom de l'immediat mas de les Figueres, del terme municipal

veí.

Dessecat a través de mina que el connecta amb la riera del Regatim

(veure fitxa Mina de l'Estany de la Closa Gran d'aquest mateix catàleg).

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, i el

conreu d'aquestes terres. Queda exclosa la construcció de qualsevol

element edificat en aquest àmbit per tal de preservar la imatge

paisatgística actual del paratge.


