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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
ACORD GOV/144/2013, de 22 d’octubre, pel qual es declaren bé cultural d’interès nacional, en la categoria
de zona arqueològica, els Clots de Sant Julià, a Forallac, i es delimita el seu entorn de protecció.
Per Resolució CLT/949/2012, de 18 de maig (DOGC núm. 6133, de 22.5.2012), es va incoar expedient de
declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, a favor dels Clots de Sant
Julià, a Forallac, i de delimitació del seu entorn de protecció.
S’han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d’aquest expedient d’acord amb els articles 8 i
següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
A l’expedient consten els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Institut
d’Estudis Catalans.
Durant la tramitació de l’expedient s’han presentat al·legacions que han estat degudament analitzades i
contestades per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
A proposta del conseller de Cultura, el Govern

Acorda:

—1 Declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, els Clots de Sant Julià, a
Forallac (Baix Empordà), i delimitar el seu entorn de protecció, segons la descripció i l’emplaçament que
consten en l’annex 1 d’aquest Acord. La delimitació de la zona arqueològica i de l’entorn de protecció, la
justificació de la qual consta a l’annex 2, es detalla en el plànol que es publica juntament amb aquest Acord.

—2 Determinar com a criteris bàsics que, amb caràcter específic, han de regir les intervencions a la zona
arqueològica declarada, la necessitat d'autorització prèvia del Departament de Cultura per a les actuacions
següents:
a) La tala i l’arrencada d’arbres.
b) La plantada d’arbres.
c) L’arrencada de vinyes.
d) La plantada de vinyes.
e) La plantada, la sembra o la substitució de conreus.
f) La posada en conreu de zones ermes.
g) Els treballs de prospecció i afins per a investigació minera.
h) Les remocions i excavacions de terreny per a gasoductes, conduccions elèctriques, obres de clavegueram i/o
desguàs d’aigües o d’altre tipus d’instal·lacions.
i) L’arranjament dels camins o vials existents, així com l’obertura de camins o vials nous.
j) Els anivellaments de finques o parcel·les.
k) Les reparcel·lacions.

—3 Publicar íntegrament al DOGC i al BOE aquest Acord, de conformitat amb el que preveu l’article 12 de la
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Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i notificar-lo a les persones interessades i als
ajuntaments on radica el bé.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en tots dos
casos, de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o de l’endemà de la notificació
corresponent.

Barcelona, 22 d’octubre de 2013

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Annex 1
Descripció

El paratge conegut com els Clots de Sant Julià ocupa una bona part del puig de Sant Julià, un turó de poca
altura situat en el terme municipal de Forallac.
La zona arqueològica dels Clots de Sant Julià comprèn principalment un conjunt de cavitats grans i profundes
excavades a la roca, conegudes popularment amb el topònim de clots. Aquests forats, que són el resultat de
l’activitat extractiva de pedra, tenen formes i mesures diverses, que configuren unes plantes irregulars, però
amb tendència ovalada, i les parets, on s’observen millor els talls d’extracció de la pedra, presenten una
superfície allisada, vertical i amb traces evidents del treball d’escodar.
Els Clots de Sant Julià són el testimoniatge de l’explotació intensiva de pedra des de l’època ibèrica fins a la
medieval. Les anàlisis del material petri mostren com els gresos i la sorrenca d’aquest jaciment van ser
emprats no solament en l’elaboració d’indústria macrolítica sinó també com a material de construcció en
assentaments tan rellevants i emblemàtics com Ullastret i Empúries, entre altres de localitzats en el seu entorn.
Així mateix, al nord-est del paratge s’identifica un tram llarg d’un ramal de l’antic camí d’Empúries, que devia
servir per al transport i la comercialització de la pedra.
En el mateix espai dels Clots també s’han documentat altres vestigis, entre els quals hi ha una tomba
altmedieval excavada a la roca i una cavitat artificial de forma semiovalada amb parets polides i una creu
incisa gravada sobre la roca que podria tractar-se d’un espai cultual. A l’entorn, un seguit de troballes
superficials reflecteixen una certa intensitat d’ocupació del territori rural i una freqüentació del lloc durant un
període ampli relacionat molt probablement amb l’activitat extractiva.

Annex 2
Justificació de la delimitació

En conjunt, aquest paratge reuneix tots els requisits per ser declarat bé cultural d’interès nacional, en la
categoria zona arqueològica, amb un entorn de protecció, fonamentant-nos en els aspectes següents:
—Es tracta d’un testimoni de l’activitat extractiva de material petri relacionada amb alguns dels jaciments de
més rellevància historicoarqueològica (Ullastret, Empúries) que es remunten al segle VI aC. La preservació del
lloc és bàsica per a l’estudi de les tècniques extractives de la primera arquitectura local empordanesa i de la
mediterrània nord-occidental.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6487 - 24.10.2013
CVE-DOGC-A-13295110-2013

—El seu ús com a lloc d’enterrament i possible espai cultual amplia encara més els seus valors patrimonials,
per la qual cosa se’l pot qualificar d’excepcional.
—En el seu entorn immediat s’han documentat restes que testimonien una ocupació humana vinculada amb
l’activitat extractiva en aquest conjunt de pedreres.
—La singularitat paisatgística i la seva ubicació en un entorn natural de gran valor converteixen el paratge dels
Clots de Sant Julià en un jaciment fàcilment accessible i amb un gran potencial pedagògic per a la seva
projecció social.
L’àrea definida pel bé cultural d’interès nacional (BCIN) inclou el bé a protegir (polígon central) i un entorn de
protecció (polígon gran) definit en funció del coneixement arqueològic del territori.
La delimitació del BCIN i entorn de protecció queda definida pels punts en ED 50, que relacionem a continuació.

Coordenades i descripció del BCIN.

La delimitació del BCIN té forma irregular de tendència rectangular. Començant per l’extrem oest de la pròpia
zona, al costat N de la bifurcació del camí que va al Mas Gros amb el camí d’Empúries en el punt A. A partir
d’aquest punt i pel costat N i direcció NE, seguint el camí d’Empúries, arribem al punt B. Continuem en direcció
SE passant pel termenejat de les finques del polígon 004 de Forallac, entre les finques 00042 amb 00043,
00042 amb 00044, i 00041 amb 00044 fins al punt C. Des d’aquí en direcció S passem pel termenal de les
finques 00041 amb 00045 fins al punt D. Continuem en direcció S, dins de la finca 00046, fins a trobar el punt
E. Des d’aquest punt pel costat S del camí i en direcció O arribarem al punt F. A partir d’aquí en direcció SO i
en línia recta, pel costat NO d’una edificació, travessarem el camí i arribarem al punt G. Seguirem pel costat O
del camí, en direcció N arribarem als punts H, I, J, K i A on es tanca l’espai que es delimita.

Coordenades i descripció de l’entorn de protecció del BCIN:

ID

X

ID

X

Y

ID

X

Y

22 506991,45 4646482,9

40 505838,57 4645807,9

124 506237,83 4646647,7

23 506998,35 4646416,1

41 505717,37 4645777,2

125 506254,12 4646583,6

24 507043,61
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Y

4646400

108

505706,8 4645832,1

126 506264,98 4646517,4

25 506990,68 4646170,7

109 505670,42 4645992,9

127 506272,03 4646501,6

26 506987,61 4646133,9

110 505767,61 4645996,7

128 506359,45 4646547,8

27 506930,08 4646148,4

111 505750,78 4646121,5

129
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28 506926,25 4646014,2

112 505688,88 4646130,2

130 506395,29 4646573,8

29 506868,72 4646001,2

113 505680,73 4646187,8

131 506457,73 4646602,6

30 506871,02 4645743,4

114 505692,14

4646190

132 506464,79 4646617,8

31 506831,13 4645742,7

115 505689,42 4646294,2

133 506594,56 4646615,7

32 506722,98 4645770,3

116 505862,63 4646302,4

134 506674,38 4646608,6

33

506636,3 4645742,7

117 505853,94 4646414,8

135 506759,63 4646629,8

34 506591,81 4645807,9

118 505855,03 4646459,8

136 506809,04 4646602,6

35 506315,67 4645820,9

119

137 506790,58

36

506296,5 4645830,9

120 506159,64

4646532

138 506797,64 4646539,1

37 506146,92 4645813,2

121 506180,81

4646551

139 506843,79 4646508,7

38 506060,25 4645807,9

122 506187,33 4646581,5

140 506920,35 4646498,4

39 505958,99 4645820,1

123 506216,11 4646612,4

506131,4 4646470,7

4646551

La delimitació de l’entorn del BCIN és irregular amb tendència a forma rectangular. Comença en el punt 22,
situat a l’extrem NE de la zona delimitada, en el polígon 005 del terme municipal de Forallac, concretament al
vèrtex NE de la parcel·la 00166. Continua en direcció S pel termenal que separa les finques 00166 i 00165 fins
a trobar el límit N de la finca 00168, punt 23. A l’extrem NE d’aquesta, punt 24, gira en direcció S travessant
la parcel·la 00203 fins al punt 25. Segueix el límit irregular oriental de la parcel·la 00187, punts 26 i 27, i
contorneja la parcel·la 00188, punts 28 i 29. En aquest darrer punt gira en direcció S contornejant el límit
oriental de la parcel·la 00190 i travessant la parcel·la 00191 fins a trobar el camí 09002 que comunica
Vulpellac amb Santa Susanna de Peralta, punt 30. Gira en direcció O seguint aquest camí i contornejant pel
sud la finca 00191, punts 31 i 32. Aquesta darrera coincideix amb la intersecció amb el camí que mena cap a
Canapost. Continua vers l’O entrant en el polígon 004 del terme municipal de Forallac i contornejant la parcel·la
00047 pel sud. A l’angle SO d’aquesta parcel·la, punt 33, gira cap al N i volta pels costats E i N la finca 00048,
punts 33-35, fins a trobar el camí de Vulpellac. Continua en direcció O per aquest camí passant pel S de les
finques 00049, 00050 i 00052, punts 36-41. En aquest darrer punt, vèrtex SO de la finca 00052, deixa el camí
i gira a la dreta en direcció N seguint els límits O de la mateixa finca, punts 108 i 109 i gira cap a l’E fins al
punt 110. A continuació gira en direcció N seguint el límit O de la finca 00053, punt 111, intersecció amb el
límit S de la finca 00031. Contorneja pel costat O i en direcció N la finca 00031, punts 112-114, i continua cap
al N resseguint el límit O de la finca 00030, punt 115. Gira cap a l’E travessant la finca 00030 fins a tornar a
trobar el termenal de la finca 00031, punt 116. Continua cap al N resseguint el termenal d’aquesta parcel·la,
punts 116-118 i gira cap a l’E seguint el límit N de la mateixa parcel·la fins al punt 119. En aquest punt
segueix en direcció NE el límit de la parcel·la 00034, punts 120-123, fins a trobar el camí de Canapost, punt
124 (en aquest sector GR 92). Segueix aquest camí cap al S resseguint per l’E la parcel·la 00034, punts 125127. En aquest darrer punt deixa el camí, gira cap a l’E i s’endinsa en el polígon 0005 del municipi de Forallac
passant pel termenal N de la finca 00174, punt 128; de la finca 00173, punts 129-133; de la finca 00172, punt
134, i de la finca 00171, punts 135 i 136. Torna a girar cap al S contornejant per l’E la mateixa finca, punt
137. Finalment gira cap a l’E resseguint pel N la finca 00168, punts 138 i 139, i la finca 00166, punt 140, fins
a connectar amb el punt 22, tancant així la delimitació de l’entorn de protecció.

(Vegeu la imatge al final del document)
sant juliacat.pdf
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