






































 













           


 

        



























        

  



 

vista-composició carcabà i torre

situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/10.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/10.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

UTM 31N (ED50) E (x) 500.680,9 m - N (y) 4.674.515,6 m

17057A001001560000RB

privada

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

P-38
Estany Púdol

catàleg de béns a protegir

vista general de la zona A de l'estany del Mas Púdol

vista general i vista del Mas Púdol vista de la zona D de l'estany del Mas Púdol vista de la zona D de l'estany del Mas Púdol

vista general de la zona C de l'estany del Mas Púdol

vista de la zona D de l'estany del Mas Púdolvista de la zona D de l'estany del Mas Púdol

vista general de la zona B de l'estany del Mas Púdol

 





LOCALITZACIÓ

A tocar de la carretera C-31, venint de Figueres i entrant al terme per la

part nord-occidental, en la seva vessant sud. A tocar del mas Fideuer i del

mas Púdol.

DESCRIPCIÓ

Antic estany que actualment es troba dessecat, dedicat casi totalment a

l'agricultura, amb alguna subparcel.la declarada com improductiva i

alguna massa boscosa en algun marge i en l'extrem sud-oest. Segons

dades cadastrals ocupa una superfície de 26,24Ha.

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

d'Empordà (939-1803), en diu que també era conegut amb el nom

d'estany del Pou del Glaç i també afirma que un document datat el 1356

l'anomena estany Pudent. També apunta que cal identificar amb aquest

estany el que en el segle X s'anomenava estany Salat, ja que en l'indret

que ocupava l'extrem sud d'aquest estany sorgeix un gruix de salanc

obrint la terra, fenomen que no es produeix en cap altre indret dels antics

estanys del terme.

Dessecat a través de mina que el connecta amb la riera de Siurana (veure

fitxa Mina de l'Estany Púdol 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.


