CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA PEDRERA DE CAMPANYÀ
ELEMENTS DESTACABLES

H-25

NORMATIVA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ
ELEMENTS PROTEGITS:
Nivell H: Pel jaciment arqueològic.

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA
En el turó de Campanyà apareix una capa de roca fossil.lífera
(lumaquel.les) coneguda localment com pedra de Campanyà o pedra
del Monestir que va començar a ser explotada com a pedra de
construcció pels romans en la construcció del castrum del segle IV. És
difícil determinar on es troba el tall de l'antiga explotació. Tot sembla
indicar que es tracta del marge que es troba sota l'ermita, en el vessant
que dóna cara a Can Canyameres. En el camí que voreja l'esmentat
marge encara es poden observar diversos afloraments en el sòl del
mateix. La vegetació que cobreix el marge impedeix de veure la seva
composició i estratigrafia.

Obres admeses:

Segons l'article 27 de les Ordenances.

Obres no admeses: Segons l'article 27 de les Ordenances.

RÈGIM D'USOS:
En superficie segons normativa de planejament vigent.

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

Plànol:

En superficie, el volum edificable és el que defineix el
planejament vigent.
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Les plantes soterrani, els fonaments o les estructures de
contenció, instal.lacions soterrades, etc., no han de destruïr
o malmetre el jaciment. A tal fí, en les obres de nova
planta, i en altres obres si s'escau, l'Ajuntament podrà exigir
la realització dels corresponents treballs de prospecció
arqueològica a fi de documentar, si és possible, el jaciment
i justificar la compatibilitat amb la protecció.

TIPUS D'ELEMENT: Jaciment arqueològic
DATACIÓ:

Romà-medieval

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
CLASSE SÒL:

Urbà

PLANEJAMENT
VIGENT:

Pla Especial de Sant Mamet - Pla Parcial
d'Ordenació del sector Can Bellet, Can
Canyameres i La Guinardera II

QUALIFICACIÓ
URBANÍSTICA:

Vàries qualificacions

NOTICÍES HISTÒRIQUES
Ha constituït la pedrera més tradicional de Sant Cugat, fins el punt que
la roca lumaquel.la es coneix com a pedra de Campanyà. Aparentment,
la pedra de la muralla romana del subsòl del Monestir procedeix
d'aquesta cantera, així com la del propi Monestir i la del Pont de Can
Vernet. També la de l'església parroquial de Sant Pere d'Octavià. La
seva explotació encara està documentada en el segle XIX.

OBSERVACIONS

Nivell I. Protecció de l'entorn (art. 11 Ordenances)
Entorn de
protecció:

Perímetre de protecció segons el plànol
núm. 5 del Catàleg.

ALTRA NORMATIVA:
Segons normativa de planejament vigent.
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LOCALITZACIÓ:

