











































        



  






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:

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

UTM 31N (ED50) E (x) 500.730,6 m - N (y) 4.674.083,3 m

17057A001001740000RD

privada

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

P-39

vista general de l'estany petit (El Pradell)

Estany petit (El Pradell)

catàleg de béns a protegir

topogràfic E: 1/2.500 din a-3

LOCALITZACIÓ

A uns cinc-cents metres de la C-31, accessible des del camí de l'Estany

que hi arriba des de l'accés de la carretera comarcal a la GIV-6219,

passant pel mas Púdol. A uns quatre-cents metres de la carretera local

que condueix a Baseia i a Siurana.

DESCRIPCIÓ

Antic estany que actualment es troba dessecat, dedicat exclussivament a

l'explotació agrícola, cultiu de secà. Segons dades cadastrals ocupa una

superfície de 17,14Ha.

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

d'Empordà (939-1803), en diu que era el més petit de tots els estanys del

terme. També apunta que segurament es refereix a aquesta llacuna un

document de l'any 1398 que esmenta un indret del terme de Siurana

anomenat Estanyol. També en diu que un vell mapa anterior a l'any 1716

és anomenat estany del capítol, probablement perquè era propietat del

capítol de canonges de la Catedral de Girona o bé perquè aquesta

institució tenia terres en domini directe en la rodalia d'aquesta llacuna.

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 permet 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.


