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1. introducció

L’any 2009 el Departament de Cultura va aprovar el PIACAT (Pla integral d’arque-
ologia de Catalunya). Des de llavors s’ha anat desplegant de manera progressiva: 
creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia, de la Comissió de Recer-
ca i del Servei d’Inventari i Suport Tècnic, per esmentar tan sols les mesures més 
transcendents que ja estan en funcionament. Enguany segurament veuran la llum: 
l’atribució de competències sobre l’avaluació i tria de material arqueològic i paleon-
tològic a la Comissió de Recerca, l’actualització del decret de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic i el Pla de recerca, que presentem en aquest document. 
El dipòsit de materials o objectes mobles arqueològics i paleontològics podria entrar 
en via de solució també aquest mateix any. Podem afirmar, per tant, que queda ben 
poc per acabar de desplegar i donar per tancat el PIACAT.

El PIACAT posava un accent especial en el Pla de recerca, perquè considerava que 
l’estructura de recerca del país havia canviat ostensiblement i que, per tant, el siste-
ma actual no s’adaptava a les necessitats de la realitat existent. L’activitat dels mu-
seus territorials amb recerca d’arqueologia, no només del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya (MAC), és molt més notòria que abans, les empreses d’arqueologia més 
sòlides –ara tenen estructura suficient per fer recerca–, el nombre d’universitats 
amb estructura de recerca arqueològica i paleontològica s’ha multiplicat, res té a 
veure amb el passat; l’existència d’instituts de recerca en arqueologia i paleontologia 
és una novetat important i han assolit graus d’excel·lència notables. En definitiva, 
existeix una estructura de recerca sòlida, amb una dinàmica pròpia, impulsada per 
les polítiques de la Direcció General de Recerca del Departament d’Economia i Co-
neixement. 

 Cal compassar la recerca oficial del Govern, impulsada des del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement, que és l’òrgan competent en el disseny de la recerca bàsica del 
país, reflectida en documents com el Model Català de Recerca, el Sistema Català de 
Recerca i Innovació o el Pla de recerca i innovació, i la recerca que pertoca impulsar 
des del Departament de Cultura. I aquesta és una de les coses que es vol solucionar 
amb el present Pla de recerca. Per tal de consolidar aquest camí cap a una recerca 
arqueològica i paleontològica de qualitat i homologable internacionalment, cal un 
pla de recerca que convergeixi amb el Model Català de Recerca. 

El Departament de Cultura i en concret la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni, així com la Subdirecció General de Patrimoni Arquitectònic, Ar-
queològic i Paleontològic i el seu Servei d’Arqueologia i Paleontologia, no té com a 
competència la recerca bàsica. Tanmateix, sí que té com a missió i competència la 
protecció, la conservació i la difusió del coneixement arqueològic i paleontològic i, 
per tant, és competent en la regulació de tots els processos arqueològics que afec-
ten uns béns que són domini públic, i molts d’aquests procediments passen per la 
intervenció arqueològica i paleontològica en un moment o altre. I, recordem-ho, la 
intervenció arqueològica i paleontològica és una fase imprescindible, sine qua non, 
de la recerca arqueològica i és en aquest sentit que aquesta és també competència 
del Departament de Cultura.
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El present Pla no pretén regular tota la recerca del país, sinó la recerca que entra 
en el seu àmbit de competència. Per tant, regula només la intervenció arqueològica 
i paleontològica de recerca o investigació, perquè és la que té com a objectiu bàsic 
generar coneixement. Les intervencions preventives i d’urgència tenen com a ob-
jectiu principal preservar el patrimoni arqueològic i paleontològic. Això no vol dir 
que no aportin coneixement, tot el contrari, de la mateixa manera que les de recerca 
aporten també valor patrimonial. La necessitat de conservació està ocasionada per 
la intervenció artificial sobre el territori que provoca l’activitat humana. En aquestes 
intervencions la qualitat de la recerca es garanteix mitjançant les memòries, l’es-
tructura de les quals està regulada pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i en un futur proper per l’or-
dre específica de memòries arqueològiques i paleontològiques.

El Departament de Cultura, en referència a la recerca que subvenciona, no vol mar-
car quina recerca ha de fer cada agent de recerca, però sí que vol determinar com 
ha de ser aquesta i en tot cas prioritzar algunes recerques sobre la base de criteris 
d’equilibri territorial i cronològic.

El Pla de recerca vol harmonitzar la qualitat científica dels projectes amb les neces-
sitats de preservació del patrimoni i la de socialització del coneixement que generi la 
recerca, en l’àmbit científic i ciutadà i més específicament pel que fa a la comunitat 
més propera als jaciments en els quals s’intervingui.

El Departament de Cultura ha fet aquest Pla, debatut per la Comissió de Recerca 
d’Arqueologia i Paleontologia i aprovat pel CNAP (Consell Nacional d’Arqueologia i 
Paleontologia) el 10 de gener de 2014, perquè té el convenciment que amb la seva 
posada en funcionament es garantirà que tota la intervenció en arqueologia i pale-
ontologia a Catalunya es durà a terme d’una manera absolutament professional i des 
de paràmetres de qualitat, innovació i excel·lència homologables internacionalment 
i coherents amb el Model Català de Recerca.



2. antecedents normatius 
i organitzatius
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2. antecedents normatius i organitzatius

L’Estatut d’autonomia de 1979 va atribuir a la Generalitat de Catalunya les compe-
tències en matèria de patrimoni cultural en l’article 9.5. Arran d’aquesta atribució, 
pel Decret 295/1980, de 4 de desembre, es va crear el Servei d’Arqueologia dins de 
la Direcció General del Patrimoni Cultural, de l’aleshores Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. El decret fixava que el Servei d’Arqueologia havia de vetllar 
pel patrimoni arqueològic, per la seva protecció jurídica, conservació i revaloració, 
tot impulsant-ne la recerca i la difusió dels valors culturals.

L’any següent, el Decret 155/1981, d’11 de juny, aprovava la normativa d’excava-
cions arqueològiques, on per primera vegada es tenien en compte les intervenci-
ons subjectes a un projecte d’investigació. Certament, en aquest Decret l’element 
nuclear eren les institucions i particulars que executaven les intervencions, però el 
fet que necessitessin el suport d’una institució científica dedicada a la investigació 
arqueològica (art. 3), així com que el suport s’hagués de vincular a la inserció de la 
intervenció en un programa d’investigació de la institució científica (art. 5, lletra e), 
situen aquesta regulació com a embrió clar del desenvolupament legal posterior.

Poc més d’un any més tard, a finals de 1982, el Servei d’Arqueologia va iniciar l’ela-
boració de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, basat en la documen-
tació completa dels jaciments. Es creava com a eina bàsica que permetria el registre, 
la custòdia i l’estudi dels béns immobles del patrimoni cultural català. 

L’any 1984, el Departament de Cultura i el Departament de Treball van posar en 
marxa el Pla de solidaritat amb l’atur, una gran campanya d’arqueologia que va do-
nar feina a un gran nombre d’arqueòlegs, inclosos especialistes i obrers, creant no-
ves expectatives en professionalitzar per primera vegada l’arqueologia i amb una 
important inversió. L’any 1985, l’Estat va aprovar la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, que dóna unes noves bases legals a l’arqueologia. 

El Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, va contribuir a 
reforçar la protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic arran de la disposi-
ció (art. 1) que els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres, 
instal·lacions i altres fossin sotmesos a estudi per diferents departaments de la Ge-
neralitat, inclòs el de Cultura, amb la possibilitat d’establir condicions per a la seva 
execució.

A la dècada dels noranta es promulga el Decret 231/1991, sobre intervencions 
arqueològiques, que substitueix el decret de deu anys abans. A diferència del text 
anterior, els titulars d’autoritzacions es restringeixen a les institucions científiques 
dedicades a la investigació arqueològica i paleontològica, així com als particulars 
que posseeixin la titulació adequada i comptin amb el suport d’una d’aquestes ins-
titucions. A més, el suport a una intervenció arqueològica adquireix el significat del 
suport tècnic a la intervenció (és a dir, la capacitat per realitzar-la) i l’aval a les per-
sones responsables (art. 3, a i b), de tal manera que el focus es manté en la persona 
investigadora. Però el més significatiu d’aquest Decret és l’aparició del projecte en 
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què s’inscriu la intervenció (art. 5.a) com a element documental i conceptual dife-
renciat que ha de ser avaluat pel Departament de Cultura.

L’altre element característic de la regulació publicada el 1991 és la valoració prè-
via, encara que no vinculant, de les sol·licituds per part de la Comissió Assessora 
d’Arqueologia (art. 7), la qual hem de considerar com a precursora natural tant del 
Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia com de la Comissió de Recerca d’Ar-
queologia i Paleontologia, creades molts anys després, el 2011. També aquell any 
de 1991 es publica l’Ordre de 28 d’octubre de 1991, per la qual s’aproven les bases 
que han de regir la concessió de subvencions per a la realització d’intervencions ar-
queològiques incloses en projectes de recerca arqueològica o intervencions arque-
ològiques puntuals, on s’estableixen línies prioritàries d’investigació arqueològica i 
criteris de priorització. 

La reorientació de la política d’ajuts a les intervencions arqueològiques d’inves-
tigació ordena per primera vegada el nombre total d’actuacions de recerca per te-
màtiques i períodes cronològics preferents, a partir de criteris d’interès científic i 
d’excel·lència en la investigació. 

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, crea el marc legal 
definitiu de l’arqueologia i la paleontologia catalanes. 

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, inclou els catàlegs de patrimoni del 
planejament general (POUM) i del planejament derivat (bàsicament plans especi-
als de protecció del patrimoni), que inclouen els jaciments arqueològics coneguts al 
terme municipal (recollits en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya). 
Aquesta llei obligava també a incloure un informe del Departament de Cultura pel 
que feia a sòl no urbanitzable (art. 48.1.c i altres).

La publicació del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic, va introduir una nova regulació de les inter-
vencions sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic. Aquest Reglament diferen-
cia entre les actuacions derivades d’una investigació, les preventives i les urgències 
(art. 3.2). És el reconeixement que hi ha altres intervencions arqueològiques i pale-
ontològiques fora de les que es realitzen específicament amb finalitats d’investiga-
ció. Així, si fins aleshores les intervencions anomenades d’urgència –que passen a 
rebre el nom de preventives–, malgrat ser les més abundoses en nombre, ocupaven 
una posició marginal dins de l’ordenament jurídic, a partir d’aquest canvi normatiu 
adquireixen naturalesa i característiques pròpies. El nom d’intervencions d’urgència 
queda reservat a les que realitza el Departament de Cultura en indrets on no hi havia 
expectativa arqueològica o paleontològica coneguda i, així, aquesta nova categoria 
adquireix també naturalesa i identitat pròpia.

En aquest Decret també es reorienten elements cabdals de les intervencions d’in-
vestigació. El fet més rellevant és la inclusió com a requisit indispensable que la in-
tervenció formi part d’un projecte d’investigació i que aquest sigui avalat per una 
institució científica o per un museu que tinguin entre els seus objectius la investiga-
ció arqueològica o paleontològica en un àmbit relacionat amb l’objectiu del projecte. 
És a dir, el suport de les institucions científiques deixa de ser un aval a les persones 
o al simple fet de la intervenció en un jaciment, i es converteix en un aval al projecte 
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d’investigació en si mateix, de manera que l’element central de les intervencions 
d’investigació es desplaça des d’aquestes mateixes intervencions cap al projecte ci-
entífic que les allotja.

A partir del 2002 es redueixen les intervencions d’urgència, ja que l’arqueologia i 
la paleontologia preventives estan plenament consolidades. A partir del 2003 esde-
venen minoritàries i es limiten a les intervencions sobre jaciments inèdits, mentre 
que les preventives es realitzen sobre jaciments inventariats recollits als catàlegs de 
patrimoni cultural dels diferents planejaments urbanístics o en sectors protegits pel 
Departament de Cultura a través dels informes mediambientals.

Amb l’arqueologia i la paleontologia preventiva l’augment d’intervencions és expo-
nencial i les actuacions de recerca s’estabilitzen per sobre del centenar (fig. 1).

Finalment l’any 2007 el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va inici-
ar, a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural, el Pla integral per a l’arque-
ologia a Catalunya, procés que va culminar el 2009 amb el Pla d’acció integral. El Pla 
posa les bases del model de gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic català 
per als propers anys i marca una nova definició de la política arqueològica i paleon-
tològica del país, així com de la relació entre l’Administració catalana i els diversos 
agents que intervenen en el patrimoni arqueològic i paleontològic. El Pla integral 
per a l’arqueologia a Catalunya inclou com a investigació qualsevol tipus d’excavació 
o actuació sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic que impliqui metodologia 
arqueològica i paleontològica. També manifesta que l’activitat professional dels ar-
queòlegs i paleontòlegs comporta un procés de recerca. D’altra banda, el Pla defensa 
la consecució de tots els estudis bàsics en els programes d’intervenció arqueològica 
i paleontològica. Formula el procediment de gestió de les intervencions i estableix la 
creació d’un protocol sobre el tractament de les restes en tots els processos d’inter-
venció arqueològica i paleontològica per tal de garantir-ne l’estudi (capítol B II.2.2).

Figura 1.  Històric d’intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments catalans entre el 
1981 i el 2013.
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3. estat actual de la recerca

Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, a Catalunya hi ha 
13.226 jaciments arqueològics i paleontològics catalogats, el que representa una rà-
tio de 0,4 jaciments per km2. Una proporció lleugerament superior a la d’un país com 
Holanda, que és de 0,35 jaciments per km2, amb uns 14.500 jaciments i una superfí-
cie una mica superior a la catalana (www.cultureelerfgoed.nl). I una ràtio superior a 
una comunitat autònoma com la d’Andalusia (0,18 jaciments per km2), on es comp-
tabilitzen també uns 14.500 jaciments i monuments arqueològics catalogats, però 
amb una superfície el triple de la de Catalunya (www.iaph.es/patrimonioinmueble-
andalucia).

Aquesta és la base sobre la qual hem de treballar per poder estructurar i fona-
mentar la recerca del nostre país. D’aquest total, durant el període 1980-2013 hem 
intervingut en 8.274 jaciments, la majoria a través de les intervencions preventives 
(85%), però també de les d’urgència (2,08%) i les d’investigació (13,62%). Els ja-
ciments arqueològics i en menor mesura els paleontològics són un bé limitat, per 
aquesta raó volem incorporar en aquest apartat el concepte de reserva arqueològica 
i paleontològica. Entenem com a reserva els jaciments coneguts, en què no s’ha in-
tervingut. Aquesta reserva a Catalunya és del 37,4%. Per períodes cronoculturals la 
reserva es distribueix de la manera següent: l’1,8% per a època moderna i contempo-
rània (en aquest període els jaciments intervinguts coincideixen pràcticament amb 
els inventariats), el 24,3% per a medieval, el 33,5% per al període romà, el 36,4% 
per al context ferro-ibèric/colonitzacions, el 42,6% per a paleolític-epipaleolític, el 
48,03% per a paleontologia i el 64,6% per al neolític-bronze (fig. 2). 

Aquesta és la realitat bàsica del nostre objectiu de recerca, a partir de la qual s’ar-
ticulen totes les polítiques i mesures, no tan sols de recerca, sinó de protecció.

Figura 2.  Nombre total d’intervencions arqueològiques i paleontològiques per períodes cronològics i 
nombre total de jaciments inventariats per període. 

http://www.cultureelerfgoed.nl
http://www.iaph.es/patrimonioinmueble-andalucia
http://www.iaph.es/patrimonioinmueble-andalucia
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3.1.  Qui fa recerca en arqueologia i paleontologia a Cata-
lunya?

A Catalunya tenim una xarxa important de recerca en aquestes disciplines. Ho-
res d’ara comptem amb 27 grups de recerca consolidats (GRC) i 3 grups de recerca 
emergents (GRE) reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Aquests estan formats 
per investigadors de les universitats catalanes, per investigadors dels instituts de 
recerca existents (Institut Català de Paleontologia, Institut de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Institut Català de Recerca del 
Patrimoni Cultural -tots ells centres CERCA-, i l’Institut Milà i Fontanals del CSIC). 
També hi ha els investigadors en arqueologia i paleontologia de la fundació Institu-
ció Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que participen en 102 projec-
tes de recerca d’àmbit internacional, estatal o nacional, ja sigui com a investigadors 
principals o com a membres de GRC, esmentats abans.

El Govern català també posa a disposició dels agents de recerca el programa Be-
atriu de Pinós de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), de 
mobilitat postdoctoral, consistent en ajuts per a la incorporació de personal investi-
gador postdoctoral al sistema de ciència i tecnologia català.

El Govern de l’estat també posa a l’abast dels mateixos agents de recerca diver-
sos programes d’ajuts postdoctorals per a la contractació d’investigadors, com és el 
cas del Programa nacional de contractació i incorporació de recursos humans, en la 
modalitat coneguda com Juan de la Cierva (JDC), convocat pel Ministeri de Ciència 
i Tecnologia, o el Programa de promoció del talent i la seva empleabilitat en I+D+i, 
subprograma estatal de formació, convocat pel Ministeri d’Economia i Competitivi-
tat. Altres programes són: el Programa nacional de contractació i incorporació de 
recursos humans i el de Promoció del talent i la seva empleabilitat en I+D+i, ambdós 
en la modalitat coneguda com Ramón y Cajal (RYC), convocats pel Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia i pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. 

Hi ha una altra recerca que no respon a aquests paràmetres, però que també pot 
fer i té capacitat per fer una recerca bàsica de qualitat. Ens referim a la recerca que 
es fa des dels museus registrats; recordem que en la definició donada per l’ICOM 
(International Council of Museums) i acceptada universalment es diu que la recerca 
forma part de les finalitats dels museus. Actualment també tenim les empreses d’ar-
queologia, algunes d’elles altament capacitades per dur qualsevol tipus de recerca, 
com ho vénen demostrant en les intervencions preventives i d’urgència i en algunes 
intervencions de recerca fetes per encàrrec d’ajuntaments o fins i tot de museus i 
altres agents de recerca. També tenim una recerca feta per equips vinculats a centres 
d’estudis o altres realitats molt diverses. 

L’aplicació del Pla de recerca hauria de fer que aquests grups convergissin cap als 
paràmetres del Model Català de Recerca i, per tant, els més competitius científica-
ment gaudissin del reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a GRC.

Finalment, tenim una recerca feta individualment, que és la més difícil d’integrar 
en el Model Català de Recerca i que per definició no tindrà cabuda ni en el Model, ni 
en el Pla de recerca.
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El col·lectiu que quantitativament fa més recerca és el vinculat al sistema oficial de 
recerca, del qual són beneficiaris bàsicament universitats i centres de recerca ofici-
als. A Catalunya, durant el bienni 2012-2013 es van dur a terme, subvencionats pel 
Departament de Cultura, 89 projectes d’intervenció vinculats a un projecte d’inves-
tigació: 55 estaven liderats per universitats (39 projectes) i instituts de recerca (16 
projectes), 13 pertanyien a museus registrats (Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC), Museu Comarcal de l’Urgell de Tàrrega, Museu Etnològic del Montseny d’Ar-
búcies, Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i el Museu de Cerdanyola), 11 a 
grups no homologats i amb personal no professional (en el sentit que la seva nòmina 
no la genera el centre o l’agrupació de recerca), 9 projectes estan dirigits per inves-
tigadors a nivell personal, però avalats per algun agent de recerca, i 1 està portat per 
una empresa (CODEX), per encàrrec d’un museu.

A més, tenim els 30 projectes dels respectius grups de recerca consolidats i grups 
de recerca emergents (GRC i GRE), duts a terme en el quinquenni 2009-2013, que 
es poden combinar puntualment amb els 55 projectes presentats al Departament de 
Cultura durant el bienni 2012-2013. També hi podem afegir els projectes de les 20 
missions catalanes a l’estranger, que amb més o menys continuïtat s’han dut a terme 
entre el 2009 i el 2013.

Queda ben palès el predomini dels grups i projectes homologats i professionals. Es 
tracta de 105 projectes enfront de 34 que podríem dir que se situarien al marge del 
Sistema Català de Recerca i Innovació. I dels 34, com ja hem dit, 13 són de museus 
registrats i 11 de grups de recerca no consolidats i 1 d’una empresa, els quals es 
podrien integrar fàcilment a la recerca homologada. És obligat destacar el paper del 
MAC en la recerca, ja que dirigeix 9 projectes i té l’exclusiva en la recerca d’arqueo-
logia subaquàtica (tres projectes), a través del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de 
Catalunya (CASC).

3.2. Quina recerca es fa?
La recerca en arqueologia i paleontologia a Catalunya és considerable. En l’apartat 

anterior hem esmentat els 139 projectes que s’estan duent a terme (89 projectes 
subvencionats pel Departament de Cultura, 30 pel Departament d’Economia i Conei-
xement, 20 missions a l’estranger, subvencionades majoritàriament per l‘Institut de 
Patrimoni Cultural d‘Espanya (IPCE), que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport). Hem dit que els investigadors de l’ICREA participen en 102 projectes, molts 
dels quals estan inclosos en els 131 esmentats, però hi ha també la participació en 
projectes internacionals i d’altres zones de l’estat espanyol difícils de destriar. El 
mateix passa amb altres investigadors de les nostres universitats i instituts de recer-
ca que no pertanyen a la Fundació ICREA, ni a les línies Beatriu de Pinós, Juan de la 
Cierva, ni Ramon y Cajal. Aquesta situació dificulta conèixer exactament en quants 
projectes participen els nostres investigadors.

En resum, podem considerar, amb seguretat, els projectes de recerca següents:

•  Els 89 projectes subvencionats pel Departament de Cultura, en la seva línia d’in-
tervencions vinculades a projectes de recerca dins l’espai territorial que oficial-
ment gestiona la Generalitat de Catalunya, han comportat la intervenció en 118 
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jaciments durant el bienni 2012-2013. Els períodes investigats en aquest bienni 
han estat: paleontologia, 6 projectes; paleolític i epipaleolític, 18 projectes; neolí-
tic i bronze, 8; ferro-ibèric-colonitzacions, 22; romà, 14; medieval-edat moderna-
edat contemporània, 15; i 6 projectes d’ampli espectre diacrònic.

•  Els 30 projectes del quinquenni 2009-2013 protagonitzats pels GRC i GRE que 
compten amb subvencions de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) distribueixen el seu camp de recerca, sobre la base de la seva temàtica, de 
la manera següent: 3 projectes de paleontologia, 11 projectes de prehistòria (pale-
olític, neolític, edat del bronze), 12 projectes que anomenen d’arqueologia i història 
antiga (protohistòria i arqueologia clàssica) i 4 projectes d’arqueologia medieval.

•  Entre els anys 2009-2013 s’han dut a terme 20 missions arqueològiques o pa-
leontològiques a l’estranger: 5 projectes a Síria, 2 projectes a Egipte, 2 a Itàlia, 1 
a Etiòpia, 1 a Tunísia, 1 a Anglaterra, 1 a l’Uzbekistan, 1 al Perú, 1 a Panamà, 1 a 
Mèxic, 1 a Algèria, 1 a l’Índia i 1 altre al Líban. L’espectre cronològic d’aquestes 
missions és el següent: 9 projectes de prehistòria, 4 d’arqueologia i història anti-
ga, 2 de paleontologia i 1 de medieval.

    Aquests projectes es financen bàsicament amb subvencions de l’Institut del Patri-
moni Cultural d’Espanya (fig. 3).

Aquestes missions s’han vist afectades per diferents vicissituds: 

•  La situació actual de guerra a Síria, que ha impossibilitat el desenvolupament 
dels cinc projectes que hi havia. Precisament a Síria és on hi havia un major nom-
bre de missions catalanes, amb un notable prestigi internacional, en un període 
tan transcendent com la neolitització del Pròxim Orient.

•  La situació a Espanya, amb la decisió del Govern espanyol de limitar les sub-
vencions a aquelles comunitats que no compleixen l’objectiu d’estabilitat pres-
supostària. Aquesta situació ha afectat notablement les nostres missions, perquè 
s’han quedat sense la principal via de finançament i les ha obligat a buscar altres 
estratègies.

    Per aquestes raons hem abastat una forquilla tan àmplia (2009-2013), encara que 
les línies d’ajut del Ministeri són anuals. D’aquesta manera no hem deixat al mar-
ge projectes importants que continuen actius, fent estudis de laboratori, malgrat 
que no facin intervenció directa en jaciments.

    En resum, en aquestes tres línies (Departament de Cultura, AGAUR i missions a 
l’estranger), hi ha un predomini de la recerca en protohistòria i món romà (53 pro-
jectes) i en prehistòria (46 projectes). En un segon nivell tenim la recerca de l’edat 
mitjana i moderna i contemporània (20 projectes), de paleontologia (11 projectes) 
i altres recerques d’adscripció cronològica i territorial diversa (9 projectes).

•  També hi hem d’incloure els 468 jaciments intervinguts a través d’excavacions pre-
ventives i d’urgència (dades de 2013), que aporten una allau de dades que s’hauri-
en d’incorporar a projectes amplis de recerca perquè aportin més coneixements a 
les disciplines esmentades. Els períodes cronoculturals treballats en aquest tipus 
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d’intervencions han estat: 22 intervencions de paleontologia, 37 de prehistòria, 
135 de protohistòria i romà, 103 d’edat mitjana i moderna, 31 d’edat contemporà-
nia i 140 amb diacronia àmplia. Per tant, aquestes intervencions, que com ja s’ha 
dit tenen una finalitat més de conservació de patrimoni que d’adquisició de conei-
xement, són un filó de dades fins ara mal aprofitades per la recerca del país. Nor-
malment la memòria específica del jaciment reflecteix una recerca de qualitat. No 
obstant això, en aquests moments falten projectes que relliguin els resultats de les 
intervencions preventives i d’urgència amb els de les intervencions d’investigació. 
Aconseguir aquesta relliga, com veurem, és un dels objectius d’aquest Pla (fig. 4).

•  A un altre nivell, tenim la recerca patrimonial en museologia i en processos de pa-
trimonialització, que afecta l’arqueologia i la paleontologia i que està protagonit-
zada institucionalment per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de 
Girona. Aquesta la tenim en compte perquè també fa referència a recerca bàsica, 
encara que no entra en les determinacions d’aquest Pla de recerca. També hi ha 
un ampli camp de recerca aplicada per produir productes patrimonials, que no 
tractarem en aquest Pla de recerca, i que duen a terme empreses privades, mu-
seus, tècnics de patrimoni autònoms..., que abasta aspectes com difusió, producte 
turístic, producte didàctic, projectes d’exposicions temporals i permanents, con-
servació preventiva d’objectes...

•  Finalment, tenim els estudis realitzats pels especialistes, anomenats també ana-
listes, que en la recerca actual han esdevingut imprescindibles. Ens referim als 
bioarqueòlegs, antropòlegs, geòlegs, especialistes en prospeccions no destruc-
tives (radar, tomografies...). La tasca dels especialistes es veurà més potenciada 
amb el protocol de recollida de dades que s’està preparant. Actualment a Cata-
lunya hi ha més d’un centenar de especialistes. Alguns d’aquests analistes estan 
agrupats en l’Associació Catalana de Bioarqueologia. 

Figura 3.  Projectes de Recerca a Catalunya. Abreviatures: Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya 
(IPCE), Grup de Recerca Consolidat (GRC), Grup de Recerca Emergent (GRE), Departament 
d’Economia i Coneixement (DEIC) i Departament de Cultura (DC).
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Figura 4.  Períodes cronoculturals tractats en els diferents projectes de recerca i períodes cronoculturals 
de les intervencions preventives i d’urgència. Any 2013.

3.3. Qui finança la recerca en arqueologia i paleontologia
En parlar de finançament de la recerca a Catalunya hem de tenir en compte els 

projectes i les infraestructures i instal·lacions. En tots dos casos, és pràcticament 
impossible donar xifres globals sense creuar multitud de dades difícils de combinar. 
En el cas dels projectes rarament coincideixen els períodes de durada dels ajuts. És 
també probable que les diferents línies de subvenció se sobreposin. El mateix passa 
amb els equipaments de recerca, on és difícil de destriar què es destina per a recerca 
i què a altres funcions, a excepció dels instituts de recerca, que es dediquen exclusi-
vament a la recerca. Per tant, les xifres que donarem tenen un caràcter parcial i de 
cap manera acumulatiu, però proporcionen una informació força aproximada de la 
situació de la recerca.

• Manteniment d’infraestructures de recerca

Les úniques infraestructures que hem pogut comptabilitzar són els instituts de re-
cerca, que de fet són les úniques creades amb el sol objectiu de fer recerca; per tant, 
són les més significatives. A les universitats és difícil saber els costos de la docència 
i els de la infraestructura de recerca en arqueologia i paleontologia.

Cal tenir en compte també que les universitats i els grups de recerca consolidats 
també poden assolir finançament, per a les infraestructures, a través de fons proce-
dents dels programes R+D del Ministeri d’Economia i Competitivitat o del Ministeri 
de Ciència i Innovació i de la Unió Europea, per esmentar els més representatius.

Els nostres instituts de recerca tenen una inversió anual (en xifres de 2013) de 
8.630.076,6 € (fig. 5). El seu desglossament és el següent: 
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• Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)                3.204.272,1 €

• Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)              1.971.391,8 €

• Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)               334.145,52 €

• Institut Català de Paleontologia (ICP)                 2,193.267,2 €

• Institut Milà i Fontanals del CSIC           927.000 €

Figura 5. Pressupost dels instituts de recerca catalans.

• Ajuts o subvencions a la recerca

Les principals línies d’ajuts de què disposem són (fig. 6):

•  El Departament de Cultura convoca línies de subvenció per a intervencions inclo-
ses en un projecte de recerca. Aquestes convocatòries són biennals. La quantitat 
que s’ha adjudicat en el bienni 2012-2013 ha estat d’1.232.000 €. 

•  L’AGAUR té una línia de suport als grups de recerca consolidats i emergents 
(SGR). Vint-i-set equips, acceptats com a GRC, i tres equips de recerca emergents 
d’arqueologia i paleontologia s’han beneficiat d’aquests ajuts en el període 2009-
2013. La suma total ha estat de 898.720 €.

•  L’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya del Ministeri d’Educació, Cultura i Es-
port ha subvencionat 20 missions catalanes a l’estranger, entre els anys 2009-
2013, per valor de 874.200 €. Cal recordar que aquests ajuts es convoquen anu-
alment i que l’any 2013 els ajuts van ser només de 55.000 €, en aplicar-se el 
criteri d’incompliment de l’objectiu del dèficit pressupostari.

•  També hi ha les intervencions preventives i d’urgència fetes en 468 jaciments, l’any 
2013, controlades pel Departament de Cultura i finançades pels promotors de les 
obres. De l’arqueologia preventiva no tenim dades de costos, perquè es tracta d’una 
relació contractual de caire privat, entre el promotor i l’empresa d’arqueologia. En 
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ocasions s’han fet valoracions dels costos d’aquestes intervencions, però sempre 
han estat aproximacions, difícils de contrastar. L’any 2008, quan la crisi només co-
mençava, es va estimar el cost de la promoció pública i privada en 17.000.000 €. 
Realment es tractava de xifres astronòmiques comparades amb la resta de vies de 
finançament de la recerca arqueològica i paleontològica. Cal dir que les memòries 
de les preventives són en línies generals força completes i tenen en compte els es-
tudis necessaris per poder interpretar amb suficiència els jaciments.

Figura 6. Procedència de les subvencions de recerca.

3.4.  Funcionament actual de la recerca impulsada pel De-
partament de Cultura

La recerca fins ara s’havia tractat com un procediment administratiu a dos nivells. 
Un era l’elaboració de la memòria que afecta tot tipus d’intervenció arqueològica i 
que s’ha d’entregar al cap de dos anys d’haver fet la intervenció; i l’altre la trami-
tació per obtenir el permís d’intervenció arqueològica o paleontològica, integrada 
en un projecte d’investigació. En aquest darrer nivell es denoten les preocupacions 
per una recerca de qualitat, que el Pla de recerca recollirà plenament, ja no com un 
tràmit administratiu. Aquest tràmit està regulat pel Decret 78/2002, de 5 març, del 
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En aquest procediment s’estableix que la intervenció de recerca la pot sol·licitar 
qualsevol persona o entitat que acrediti:

a)  Que la intervenció forma part d’un projecte d’investigació i que aquest és avalat 
per una institució científica o per un museu.

b)  Que disposa dels mitjans econòmics, personals, tècnics i d’infraestructura ne-
cessaris per realitzar la intervenció i per tractar les restes que es puguin trobar.
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La sol·licitud del permís ha d’anar acompanyada per una sèrie de documents, des-
tinats bàsicament a garantir la qualitat de la recerca. Aquests són:

•  Projecte d’investigació, del qual forma part o se’n deriva la intervenció, concre-
tant durada i abast dels objectius.

•  Informe amb la descripció i situació exacta del lloc, amb coordenades geogràfi-
ques i representació sobre cartografia.

•  Programa detallat dels treballs a realitzar, concretant la metodologia i tècniques 
que cal emprar, els mitjans materials que s’utilitzin, el nombre de persones que 
hi treballaran, la infraestructura per estudiar els materials.

•  Pel que fa al currículum, es demana el del director o directors de la intervenció.

Fora d’aquest decret, també incidia en la recerca l’Ordre d’11 de juny de 1990, 
de regulació de la Comissió Assessora del Servei d’Arqueologia, ja que era aquesta 
comissió la que estudiava els projectes d’intervencions inclosos en projectes d’in-
vestigació.

El Pla actual no modifica aquest procediment. El Pla de recerca estableix un seguit 
de mecanismes (obligatorietat de formar part d’un equip de recerca, una major con-
creció de com ha de ser el projecte de recerca, l’aplicació d’uns criteris patrimonials 
i un sistema d’avaluació homologat sobre el projecte, que decidirà qui pot obtenir 
permisos d’intervenció i subvencions) que es desglossen en el capítol de proposta 
organitzativa de la recerca i que ens aproximaran més a l’homologació amb el model 
de recerca del Govern. Tanmateix, ambdós sistemes tenen en comú, perquè no pot 
ser d’una altra manera, el fet que defineixen quina recerca es vol en les intervencions 
arqueològiques i paleontològiques.





4. per què el departament de 
cultura fa un pla de recerca?





Pe
r 

qu
è 

el
 d

ep
ar

ta
m

en
t d

e 
cu

lt
ur

a 
fa

 u
n 

pl
a 

de
 r

ec
er

ca
?

31

4.  per què el departament de cultura fa 
un pla de recerca?

El Departament de Cultura necessita regular la recerca en allò que fa referència a 
les seves competències. La recerca en arqueologia i paleontologia ha canviat nota-
blement els darrers anys, ja que s’han creat marcs nous, impulsats bàsicament des 
de la Direcció General de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, que 
es reflecteixen en documents com El Model Català de Recerca o El Sistema Català de 
Recerca i Innovació. La Generalitat de Catalunya ha creat organismes com el CERCA, 
que agrupa els instituts de recerca creats  a través d’aquesta Direcció General (ICP, 
IPHES, ICAC, ICRPC, dins del nostre àmbit), ha establert la Fundació ICREA, l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), entre altres organismes. Per 
tant, hi ha la necessitat i l’obligació de convergir vers el Model Català de Recerca que 
el mateix Govern català impulsa.

El Departament de Cultura és el competent en la regulació i ordenació del patrimoni 
cultural i l’arqueologia i la paleontologia són una part destacada d’aquest patrimoni. 
Per altra banda, molts dels procediments que afecten aquest patrimoni necessiten 
la recerca (intervenció sobre els jaciments, socialització del coneixement, processos 
de patrimonialització i de museïtzació...). El Departament també té l’obligació d’in-
tervenir en la recerca, perquè és qui regula la intervenció en els jaciments i de com 
es faci aquesta depèn tot el sistema de recerca de l’arqueologia i la paleontologia. La 
intervenció o excavació dels jaciments és la fase més determinant de la recerca. En 
aquestes disciplines, sense intervenció, sense una recollida rigorosa de les dades, no 
hi ha recerca. Regular aquesta intervenció és condicionar en quins termes s’elabora-
rà el coneixement que generarà. D’aquí la importància de regular aquesta activitat, 
seguint els paràmetres establerts pel mateix Govern, en el Model Català de Recerca. 
Podem afirmar que fer-ho no tan sols és necessari, sinó que és imprescindible.

També ens cal un Pla de recerca perquè l’arqueologia i la paleontologia són un re-
curs limitat. Ja hem comentat que dels jaciments inventariats hi ha una reserva del 
37,4%. Per tant, s’ha de tenir cura d’aquesta recerca que no podem dilapidar sense 
preservar res per a generacions futures, que de ben segur disposaran de tècniques 
d’anàlisi més avançades. 

També cal un Pla de recerca –reiterem-ho una vegada més– perquè la recerca que 
impulsa el Departament no pot ser un subproducte de la recerca que es fa al país i, 
per tant, no pot ser que romangui al marge del model de recerca oficial, que respon 
a estàndards internacionals i evidentment a criteris d’excel·lència. 





5. missió i objectius de 
la recerca
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5. missió i objectius de la recerca

La voluntat del Departament de Cultura i de la seva Direcció General d’Arxius, Biblio-
teques, Museus i Patrimoni és consolidar i reforçar la recerca arqueològica i paleontolò-
gica del nostre país. El Departament de Cultura té com a missió assolir uns estàndards 
de qualitat i excel·lència al nivell dels països més avançats en la matèria, per al conjunt 
de la recerca arqueològica i paleontològica, i que els seus beneficis reverteixen en el 
conjunt de la societat. L’eina escollida per impulsar aquesta missió és el Pla de Recerca.

Els eixos prioritaris del Pla de recerca es defineixen en funció de les necessitats 
científiques i dels recursos humans i financers. El Pla presenta quatre objectius es-
tratègics de la política de recerca i un seguit d’objectius específics, amb la finalitat 
d’augmentar-ne la qualitat, fomentar la millora de l’entorn innovador i l’articulació 
dels diferents agents tant públics com privats que componen el sistema d’investiga-
ció arqueològica i paleontològica. 

5.1. Objectius estratègics
El Pla de recerca descriu quatre objectius bàsics que hem definit com a estratègics, 

perquè sobre ells es fonamenta tota la proposta que es presenta. Aquests objectius 
estratègics són:

•  Convergir cap al Model Català de Recerca.

     En els capítols anteriors ja s’ha anat plantejant la necessitat de convergir cap al 
Model de Recerca que impulsa el nostre Govern, a través de l’òrgan competent 
en recerca, que és la Direcció General de Recerca del Departament d’Economia 
i Coneixement. Quedar al marge d’aquest sistema suposaria no assolir la missió 
exposada, ni el plantejament del PIACAT, ni la voluntat del Departament de Cul-
tura de tenir una recerca d’excel·lència i homologable internacionalment. En la 
proposta organitzativa de la recerca (capítol 6), hi ha diverses propostes que van 
en aquesta línia: s’aproven projectes que compten amb intervencions, no a l’inre-
vés; és imprescindible l’existència d’un equip solvent, dirigit per un investigador 
principal (IP), i l’avaluació dels projectes la fan l’AGAUR i la Comissió de Recerca.

•  Consolidar el procés de professionalització quant a recerca en arqueologia i pa-
leontologia.

    Aquest és un procés que està molt avançat, però que creiem que s’ha de reblar. 
Per aquest motiu el Pla estableix que els projectes hagin de ser presentats per 
equips i no per persones a tall individual i que aquest equip hagi de pertànyer 
a un dels agents de recerca que el pla enumera o bé que aquest li cedeixi instal-
lacions i equipament per fer la recerca. També es dóna rellevància al currículum, 
no només de l’IP, sinó de tot l’equip.
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•  Garantir la protecció i la conservació dels jaciments arqueològics i paleontològics.

    Aquesta preocupació no tan sols no és nova, sinó que sempre ha estat molt present. La 
diferència rau en la proposta que fa el Pla. L’equip haurà de definir en el projecte quina 
serà l’estratègia que ha pensat per al futur del/s jaciment/s en els quals proposa in-
tervenir i haurà d’acreditar que disposa o té capacitat per disposar dels recursos i pro-
jectes per fer-la possible. Aquesta estratègia passa pel simple rebliment del jaciment, 
o bé per la consolidació de les estructures o per diferents fórmules de museïtzació. 

•  Garantir la socialització del coneixement, tant a nivell científic com ciutadà i especi-
alment en les comunitats que acullen els equips de recerca que fan treball de camp.

    Aquesta preocupació per la comunicació tampoc no és nova. El que és nou és que 
s’incorpori al projecte de recerca com a criteri patrimonial, com es pot veure en 
la proposta organitzativa de la recerca.

5.2. Objectius específics
Hi ha també un seguit d’objectius més concrets, que garantiran l’assoliment tant de 

la missió del Pla, com dels seus objectius estratègics. Aquests objectius específics són: 

•  Ordenar, sistematitzar i focalitzar, sobre la base de la realitat actual, totes les 
actuacions de foment, dinamització, aplicació i difusió d’R+D+i en el marc de l’ar-
queologia i la paleontologia.

•  Millorar l’eficiència de les funcions actuals i de les infraestructures de la Direc-
ció General i dels agents del sector envers l’R+D+i, tendències emergents i nous 
paradigmes de futur, fent de la innovació un motor de progrés en els àmbits de 
l’arqueologia i la paleontologia.

•  Potenciar la cooperació entre equips i establir actuacions destinades a conver-
tir l’actual sistema d’R+D+i en una comunitat de coneixement, innovació i col-
laboració interdisciplinària en els camps de l’arqueologia i la paleontologia. 

•  Posar un èmfasi especial en aquelles actuacions de recerca i innovació que consi-
derin l’àmbit TIC i el desenvolupament de noves tecnologies.

•  Obtenir criteris per a la millora de la gestió i l’optimització dels resultats científics.

•  Aconseguir que tots els grups de recerca que intervenen en els projectes d’in-
vestigació d’arqueologia i paleontologia s’adaptin al Sistema Català de Recerca i 
Innovació.

•  Incorporar el coneixement generat en les intervencions preventives al sistema 
oficial de recerca. Aquesta és una de les preocupacions centrals del Pla i per 
aquesta raó es recullen els criteris patrimonials establerts per la Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques i Museus.

Per garantir l’avançament en aquesta línia d’innovació del coneixement i d’apli-
cació de noves tecnologies, el Pla estableix dues mesures indirectes. La primera es 
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troba en l’apartat de descripció del projecte i en concret en l’apartat d’objectius, que 
és on es diu que aquests hauran de tenir una coherència amb els objectius del Pla, 
per tant amb la missió, amb els objectius estratègics i amb els objectius específics. 
També en l’apartat de l’avaluació de l’AGAUR es valora aquesta coherència.

Per altra banda, la mateixa Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimo-
ni està treballant en una renovació informàtica de l’Inventari del Patrimoni, perquè 
esdevingui una eina més integrada, tant pel que fa a incorporació de noves dades, 
com a cerca i gestió de la informació.

5.3. Canvis que pot aportar el Pla de recerca
L’aplicació del Pla de recerca en arqueologia i paleontologia probablement com-

portarà canvis importants en la recerca que s’impulsa des del Departament de Cul-
tura. El principal serà un canvi en la forma de fer i de treballar, que estarà provocada 
per aquest camí a bastament reiterat cap a la convergència definitiva amb el Mo-
del Català de Recerca. 

L’aplicació del Pla de recerca hauria de consolidar el procés cap a la professio-
nalització de la recerca, perquè com hem dit les mesures implantades no permetran 
una altra via de treball.

Hauria de potenciar l’aportació al sistema R+D+i, ja que s’estableix un sistema 
d’avaluació que estimularà la competència, perquè no serà possible endegar un projec-
te si no té la qualitat suficient. Aleshores els projectes hauran de ser solvents i en bona 
mesura aquesta solvència passarà per la innovació i l’aplicació de noves tecnologies. 

També comportarà la incorporació als projectes d’investigació de l’arqueolo-
gia i la paleontologia preventives. Veurem, però, si aquesta mesura és suficient 
per aconseguir que el gran gruix de la intervenció arqueològica i paleontològica pre-
ventiva del país passi a formar part de la recerca oficial. Tanmateix, serà una primera 
mesura destinada a solucionar un dels grans problemes que tenen l’arqueologia i la 
paleontologia catalanes. Si això no és suficient, se n’hauran d’incorporar d’altres, ja 
previstes, però estroncades per la situació econòmica actual, com la creació d’una 
línia de beques predoctorals, destinades a materials i jaciments de les preventives.

També hi haurà una racionalització de les excavacions. Les intervencions inclo-
ses en projectes poc solvents científicament no es duran a terme. Per tant, s’està 
eliminant les excavacions innecessàries. 

De ben segur garantirà una major protecció dels jaciments intervinguts, en obli-
gar a definir quin serà el destí d’aquests.

Segurament facilitarà l’accessibilitat al coneixement de l’entorn social imme-
diat i per tant contribuirà a la valorització social dels jaciments i de l’arqueologia i 
la paleontologia en general.

Els canvis plantejats en aquest capítol de ben segur es produiran si el Pla de recer-
ca s’aplica estrictament.





6. proposta organitzativa 
de la recerca
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6. proposta organitzativa de la recerca

Els primers anys del segle xxi, la investigació arqueològica i paleontològica es va 
veure potenciada per un seguit de mesures de gran calat que van contribuir a una 
millora de la qualitat de la recerca: la creació d’instituts de recerca arqueològica 
i paleontològica; les convocatòries d’ajuts als grups de recerca consolidats i altres 
iniciatives de l’AGAUR, per part de la Direcció General de Recerca; les subvencions 
a projectes de recerca homologats pel Ministeri de Ciència i Innovació i, posteri-
orment, pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i el creixement considerable de 
les subvencions per a les excavacions emmarcades en projectes d’investigació (que 
van passar d’una mitjana de 4.000 euros l’any 2006 a 7.376 euros l’any 2008), que, 
malgrat la crisi actual, s’han pogut mantenir, assolint la mitjana de 7.080 euros l’any 
2013 (fig. 7). Així doncs, la nostra recerca en arqueologia i paleontologia està avui 
dia més ben dotada i més ben equipada, disposa d’instal·lacions i equipaments de 
primer ordre i, per tant, és més professional que uns anys enrere.

Figura 7. Mitjanes de subvenció per anys de les intervencions de recerca del Departament de Cultura.

Per altra banda, el desenvolupament d’estratègies d’R+D+i per part dels investiga-
dors permet vincular el finançament de la recerca bàsica a l’aplicada, associant la recer-
ca fonamental a projectes de recuperació del patrimoni i de presentació al públic. Cal 
esperar que aquesta vinculació vagi a més els propers anys i que doni resultats positius.

Aquests canvis han fet que la pràctica de l’arqueologia i la paleontologia no s’en-
tengui, ni sigui possible, sense comptar amb un equip humà interdisciplinari i una 
infraestructura tècnica, ni sense el suport d’una institució, que són condicions ne-
cessàries per garantir la viabilitat de la recerca i uns bons resultats. La complexitat 
de la recerca arqueològica i paleontològica fa que la figura de l’arqueòleg i el pale-
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ontòleg com a investigador solitari ja no sigui viable, atès que la diversitat de tipus 
d’estudis possibles fa imprescindible la pluridisciplinarietat i la transversalitat dels 
coneixements; qualsevol discerniment mèdic, biològic o tecnològic pot arribar a es-
devenir transcendental per al coneixement arqueològic i paleontològic.

El Pla de recerca vol garantir que tota la recerca arqueològica i paleontològica rea-
litzada a Catalunya sigui competitiva, de qualitat i homologable a escala internacio-
nal, i que només els equips amb capacitat científica reconeguda puguin realitzar-la i 
rebin ajut econòmic de l’Administració. La conjuntura actual fa que haguem de tenir 
especial zel a l’hora de seleccionar els projectes que rebran aportacions públiques, 
per cercar una major eficiència dels recursos existents.

Per tal de donar viabilitat a tots els objectius exposats, el Pla de recerca s’articula a 
l’entorn de dos eixos que desenvoluparem seguidament:

I. Compromisos de l’Administració

II. Característiques del projecte

6.1. Compromisos de l’Administració
Els objectius i les prioritats de la política de recerca arqueològica i paleontològica es 

fixen en un marc de col·laboració amb la Direcció General de Recerca del Departament 
d’Economia i Coneixement. Dins d’aquest marc conceptual i competencial, la Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, a través del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia, vetllarà perquè s’assoleixi l’excel·lència en aquests camps. Per això, el 
Pla de recerca estableix que l’obligació bàsica de la Direcció General vers la recerca ar-
queològica i paleontològica és instaurar les condicions necessàries per assolir una re-
cerca d’excel·lència i posar a disposició dels investigadors tota la informació, facilitant 
i garantint l’accessibilitat als materials i a la documentació de què disposa, optimitzant 
els resultats assolits fins al moment i donant suport a la difusió científica.

La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni actualment ja apor-
ta les variades i nombroses dades a l’abast dels agents del sector i del públic a través 
de diferents xarxes:

Web del Departament de Cultura

El web del Departament de Cultura, des de l’apartat Patrimoni, conté informació 
diversa sobre el patrimoni cultural immoble de Catalunya en general, i sobre ar-
queologia i paleontologia en particular, i també incorpora els enllaços als diferents 
portals i bases de dades en línia disponibles.

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a-
26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1
e0aRCRD&vgnextchannel=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

Portal Patrimoni.gencat

En aquest portal es pot trobar informació diversa sobre el patrimoni cultural cata-
là. Té com a objectiu la divulgació cultural.

https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel=b9f89be06338a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
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http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.a953ae2225e3a5cd-
3f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

Des dels apartats Arqueologia i Paleontologia es pot accedir al cercador de l’Inven-
tari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, on es poden consultar 
les dades bàsiques i la localització en un mapa de les fitxes de l’Inventari del Patri-
moni Arqueològic i Paleontològic.

http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/

Bloc Tribuna d’Arqueologia

Per mantenir la funció de difusió i divulgació de la recerca arqueològica i paleontològica 
a Catalunya en un nou entorn de comunicació, aquest web incorpora al tradicional cicle 
de conferències de la Tribuna d’Arqueologia un mitjà digital que informa de l’actualitat ar-
queològica i paleontològica, amb accés a nous continguts: notícies, vídeos, articles, reculls 
bibliogràfics i de recursos, accés digital als articles de les tribunes publicades, fòrum, etc. 

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/

Figura 8. Portal Tribuna d’Arqueologia.

https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.a953ae2225e3a5cd3f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.a953ae2225e3a5cd3f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.a953ae2225e3a5cd3f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/
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eGIPCI

L’eGIPCI (e-Gestió Integral del Patrimoni Cultural Immoble) és un sistema a l’entorn 
extranet del Departament de Cultura pensat per a professionals del món de l’arque-
ologia i la paleontologia i institucions relacionades amb la recerca arqueològica (em-
preses d’arqueologia, ajuntaments, consultories ambientals, etc.), que permet accedir 
de manera controlada a la consulta de determinada informació del patrimoni cultural 
immoble català. Aquest sistema dóna solució a la necessitat d’un sistema únic i cen-
tralitzat que permeti la consulta de la informació de l’Inventari del Patrimoni Cultural 
Immoble de Catalunya (patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic), integra-
da amb la representació cartogràfica dels elements de l’Inventari (Visor SIG), així com 
la consulta de l’estat de tramitació i altres dades significatives de les sol·licituds dels 
permisos d’intervenció arqueològica i paleontològica (base de dades PINTER dels per-
misos d’intervenció). En fases posteriors s’hi aniran afegint noves funcions. 

https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI/login.aspx

Figura 9. Extranet eGIPCI.

Pat.arquitectura

Aplicació que mostra els elements més destacats de l’arquitectura de Catalunya. El 
web presenta els continguts amb una línia del temps 3D i incorpora alguns jaciments 
arqueològics.

http://patarquitectura.gencat.cat/

https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI/login.aspx
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://patarquitectura.gencat.cat/
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Pat.mapa

Aplicació que ofereix una cerca conjunta a diferents bases de dades de patrimoni 
i presenta els resultats sobre el mapa i sobre una línia de temps en format de fitxes. 
Incorpora fitxes de jaciments arqueològics i paleontològics.

http://patmapa.gencat.cat/web/guest

Calaix

Dipòsit digital del Departament de Cultura que permet accedir, pel que fa a arque-
ologia i paleontologia, a les memòries de les intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques i a les fotografies i les planimetries dels jaciments.

http://calaix.gencat.cat/

Figura 10. Calaix. Repositori de patrimoni.

https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://patmapa.gencat.cat/web/guest
https://correu.cultura.gencat.cat/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://calaix.gencat.cat/
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6.2 Característiques del projecte
El Pla de recerca s’adreça a aquells equips d’investigació que plantegen projectes 

de recerca bàsica o aplicada i consideren la realització de com a mínim una interven-
ció arqueològica i/o paleontològica. El projecte inclourà les línies de recerca amb el 
corresponent pla de difusió social i de publicació científica dels resultats. 

El Pla de recerca avaluarà la rellevància científica, la qualitat tècnica i metodolò-
gica, l’interès social i l’impacte internacional dels projectes. Evidentment, aquests 
graus d’exigència s’analitzaran a diferent escala.

Els projectes de recerca tindran una durada de quatre anys, i el període de presen-
tació de sol·licituds s’obrirà a l’inici de cada un d’aquests quadriennis. Tanmateix, es 
podran aprovar projectes fora d’aquest període de sol·licitud, quan no vagin asso-
ciats a la demanda d’ajuts econòmics. En aquests casos, el procediment d’avaluació 
serà el mateix que per a la resta de projectes. 

La convocatòria de projectes de recerca es farà a través d’una resolució del Depar-
tament de Cultura. Els projectes que no considerin la demanda de subvenció s’hau-
ran de presentar el mes de gener de l’any en curs.

Per donar compliment als objectius proposats en el Pla, la Direcció General d’Ar-
xius, Biblioteques, Museus i Patrimoni regula els procediments per a la selecció dels 
projectes, amb garanties plenes de publicitat i concurrència competitiva.

Només podran optar-hi els projectes que desenvolupin la recerca en l’àmbit terri-
torial competencial de la Generalitat de Catalunya. En el cas de projectes que abastin 
també altres territoris, s’avaluarà el conjunt de la proposta, però només es podrà 
optar a una subvenció per la part del projecte que afecti Catalunya.

Els projectes hauran de disposar de sis apartats: la descripció científica, les carac-
terístiques de l’equip investigador, la identificació de la infraestructura necessària, la 
definició de l’estratègia de futur del jaciment (com romandrà el jaciment una vegada 
excavat), les accions vinculades als criteris patrimonials de la Direcció General d’Ar-
xius, Biblioteques, Museus i Patrimoni –que s’esmenten a l’apartat corresponent– i 
el pressupost i finançament.

 

1. Descripció científica del projecte

La descripció dels continguts científics del projecte serà el criteri central del siste-
ma d’avaluació del Pla de recerca. El projecte s’haurà de presentar amb un programa 
a termini de quatre anys. Cal fer-hi constar:

 a.  Els objectius

 Es definiran quines són les finalitats científiques del projecte, la seva coherència 
amb els objectius del Pla de recerca. Ha d’incloure l’estat del coneixement sobre el 
tema de recerca, les bases teòriques en què es fonamenta el projecte, les hipòtesis 
de treball que en deriven, la metodologia i les tècniques que es preveu utilitzar. 
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b. Continguts 

 Es desenvoluparà el procediment a través del qual es desplegaran les finalitats ex-
pressades en els objectius.

c. Informe del programa d’actuacions

 L’informe ha d’incloure el programa i la descripció de les característiques de la in-
tervenció o intervencions: antecedents, situació del lloc, estudis i anàlisis previstos.

d. Durada i abast de les diferents actuacions

 S’han de fer constar la durada i l’abast temporal de les actuacions previstes en el 
projecte, indicant les diferents fases del treball i la seqüència lògica en què aques-
tes s’ordenaran. 

e. El pla de treball detallat, que haurà d’incloure els elements següents:

a.  Llista dels jaciments on es preveu intervenir i/o tasques relacionades amb els 
estudis que no comportin treball de camp.

b.  Metodologia i tècniques: s’explicaran els mètodes i les tècniques que es pre-
veu utilitzar en el treball de camp (mètode d’intervenció, sistemes de registre 
de la informació, etc.) i es justificaran els motius pels quals s’han triat.

c.  Indicacions sobre el treball de camp: cal indicar les previsions sobre la durada 
i els aspectes pràctics de les actuacions (allotjament, desplaçaments).

d.  Actuacions de conservació i restauració dels béns mobles: s’haurà de tenir en 
compte l’actuació que cal seguir en aquesta línia. 

Els projectes tindran en compte necessàriament intervencions arqueològiques i/o 
paleontològiques. No obstant això, també poden contenir els estudis que l’equip de 
recerca consideri necessaris i que s’inclouran en el programa d’actuacions. 

2. Equip investigador

Els equips s’hauran de dotar d’un sistema organitzatiu i de gestió que permeti dur 
a terme els estudis especialitzats imprescindibles en els projectes de recerca. 

L’equip investigador estarà liderat per un investigador principal (IP) i es valorarà 
el seu currículum per demostrar la seva adequació al projecte, amb les dades més re-
llevants pel que fa a la seva formació, experiència professional i interessos científics. 
El currículum no excedirà de deu fulls com a màxim i s’ajustarà als últims cinc anys, 
però també podrà fer constar els aspectes més rellevants dels deu anys anteriors. 
Ha d’incloure les dades personals, la formació acadèmica, l’experiència professional, 
l’experiència investigadora, les publicacions, la participació en congressos i reunions 
científiques i altres mèrits científics rellevants. Els membres de l’equip acreditaran 
la seva idoneïtat per a les característiques del projecte i la seva solvència científica i 
tècnica. Per tant, hauran d’aportar les dades curriculars que així ho certifiquin. 
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Igualment, s’especificaran, si escau, els serveis de professionals que caldrà con-
tractar i se’n justificarà la necessitat.

3. Infraestructura

Els equips d’investigació hauran de demostrar que disposen de la infraestructura 
necessària per garantir la qualitat de la recerca: laboratoris, equips informàtics i 
equipament en general. Aquesta infraestructura l’haurà d’aportar l’agent de recerca 
o institució de recerca que aculli l’equip de manera oficial. Es consideren agents de 
recerca aquells que tenen recollida la recerca arqueològica i/o paleontològica com 
a objectiu propi i que disposen dels recursos humans i la infraestructura necessaris 
per garantir el sistema d’R+D+i. 

S’entén que actualment els agents o institucions de recerca que reuneixen aques-
tes condicions són els següents:

–  Les universitats catalanes amb departaments o unitats vinculades a l’arqueolo-
gia i la paleontologia.

–  Els instituts de recerca arqueològica o paleontològica: Institut Català de Pale-
ontologia Miquel Crusafont (ICP), Institut de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES), Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i la Institució Milà i 
Fontanals (IMF) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

–  El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i els museus registrats amb col-
leccions d’arqueologia i/o de paleontologia.

–  Les empreses d’arqueologia i paleontologia, sempre que certifiquin la disponibi-
litat d’aquesta infraestructura.

– Altres grups de recerca que certifiquin disposar d’aquesta infraestructura.

4. Estratègia de futur del jaciment

Els projectes hauran de definir quina serà l’estratègia de futur amb relació als ja-
ciments excavats. Aquesta estratègia serà diversa, segons les possibilitats del bé pa-
trimonial:

a.  L’opció bàsica és la protecció i conservació del jaciment o jaciments en què el 
projecte intervingui. Aquesta actuació pot consistir en un simple rebliment de 
les restes o en la consolidació de les estructures i, si escau, el seu tancament.

b.  En cas que sigui viable la posada en valor ciutadana o la museïtzació en major o 
menor grau, des de la simple senyalització i tancament a la creació d’un centre 
de visitants o d’interpretació o d’un parc arqueològic, es demanarà que la pro-
posta estigui fonamentada en un projecte museístic, que tingui en compte la via-
bilitat real de la proposta (tant pel que fa a l’aportació al conjunt del patrimoni i 
el funcionament des del punt de vista públic, com a la sostenibilitat econòmica) 
i un pla de finançament. 
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5.  Criteris patrimonials de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni

Per tal que, a més d’incrementar el coneixement científic i històric, es protegeixin 
els valors patrimonials, tant dels béns mobles resultants com dels jaciments exca-
vats, la direcció general competent en patrimoni cultural demanarà a tots els projec-
tes que en la proposta considerin els criteris següents: 

a.  Capacitat del projecte per generar coneixement en relació amb el territori pròxim 
i el període cronològic dels jaciments afectats per les intervencions programades.

     Es fomentaran els programes que proporcionin noves dades empíriques per tal 
d’afavorir l’augment del coneixement històric i científic de territoris o períodes 
mal coneguts. Aquests projectes poden ser també la base per definir actuacions 
més intenses sobre elements patrimonials específics o plantejar noves actua-
cions amb dèficit de coneixement històric i científic de determinats períodes i 
llocs de la geografia catalana. La Comissió de Recerca prioritzarà, quan ho cregui 
necessari, els projectes que afavoreixin el coneixement sobre territoris i/o perí-
odes cronològics amb llacunes de coneixement importants o que tenen un excés 
de projectes en relació amb la reserva arqueològica i paleontològica.

     Per al compliment d’aquest requisit, el projecte haurà d’incorporar un apartat 
on es descrigui en quina mesura els resultats previstos milloren el coneixement 
sobre zones o períodes poc coneguts. Per tal de determinar si el projecte fa apor-
tacions significatives en aquest sentit, la Comissió de Recerca disposarà de la 
informació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia referent a les intervencions 
des de l’any 1982. 

     També es recomana que als jaciments més significatius es deixi una reserva per 
poder revisar el jaciment en un futur.

b.  Socialització del coneixement arqueològic i paleontològic tenint en compte l’en-
torn social immediat.

     Els projectes han de considerar la posada en valor del coneixement a través de la 
seva difusió a la ciutadania. Així mateix, és del tot imprescindible que el projecte 
tingui en compte la difusió científica corresponent a tots els nivells i a través de 
tot tipus de mitjans sobretot en publicacions científiques de primer nivell in-
ternacional. Serà de notable importància que el programa de recerca incorpori 
un pla de comunicació, on es reflectiran les accions i la política de comunicació 
i de transmissió de coneixement al territori immediat, amb suport científic i de 
divulgació, valorant especialment la participació d’agents locals i comarcals. El 
pla de comunicació ha d’aconseguir una repercussió àmplia del projecte d’inves-
tigació i ha de poder generar nous canals de promoció i difusió de la investigació, 
per tal d’aconseguir notorietat i presència en la comunitat on es treballa i entre 
la comunitat científica nacional i internacional.

c.  Prioritzar els projectes de recerca que incorporin l’explotació científica de mate-
rials provinents d’excavacions preventives o altres conjunts inèdits sempre que 
sigui possible.
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     El desenvolupament de l’arqueologia i la paleontologia preventives no sempre 
s’ha integrat a la recerca oficial del país. Disposem de bones memòries i estu-
dis de jaciments que no s’han integrat al coneixement general. L’elevat nombre 
d’intervencions i de materials que es lliuren planteja la necessitat de promou-
re línies d’investigació que integrin dades o elements per completar la història 
d’un territori o problemàtiques generals de recerca. Per tant, es potenciaran els 
programes que, entre els seus objectius, incorporin l’estudi de les dades genera-
des per actuacions arqueològiques i paleontològiques de caire preventiu a partir 
dels grans projectes d’obres o d’infraestructures. 

A banda de com donar compliment als criteris que han de tenir els projectes, s’hau-
ran d’aplicar les normes d’elaboració de la memòria aprovades pel Consell Nacional 
d’Arqueologia i Paleontologia. Aquestes normes es troben annexades en aquest Pla i 
al web de la Tribuna d’Arqueologia com a manual d’estil.

6. Pressupost i finançament

El projecte haurà de presentar el pressupost detallat del programa previst a qua-
tre anys, tenint en compte el pla de treball i les actuacions a executar en coherència 
amb la disponibilitat de finançament. Per tant, serà necessari que amb el pressupost 
s’adjunti la previsió de les fonts de finançament del projecte.

El pressupost ha d’incloure les despeses corresponents als treballs de consolidació 
i conservació del jaciment i, si escau, les de la seva museïtzació. En el cas de projec-
tes amb intervencions que impliquin la possible extracció de restes, cal preveure els 
costos de trasllat i consolidació.

En el pressupost s’especificarà quina aportació dinerària i en prestacions de ser-
veis quantificada fa l’agent de recerca que demana la subvenció (incloent-hi altres 
subvencions que hagi obtingut d’altres administracions). També haurà d’especificar 
els patrocinis amb què compta (quins són, de quina mena i la concreció dinerària), i 
finalment ha de concretar quina quantitat demana al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

El mecanisme de subvenció es concretarà en el decret pertinent i no és objecte 
d’aquest Pla de recerca.



7. avaluació dels  
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7. avaluació dels projectes 

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i la Comissió de Re-
cerca d’Arqueologia i Paleontologia són els ens als quals aquest Pla atribueix les fun-
cions d’avaluació dels projectes de recerca arqueològica i paleontològica. 

7.1. Avaluació inicial
El sistema d’avaluació serà compartit: 

L’AGAUR determinarà el 60% de la puntuació i valorarà la suficiència científica, que 
es recull al capítol 6 (Proposta organitzativa de la recerca), en l’apartat 6.2. (Caracte-
rístiques del projecte) i concretament el subapartat 6.2.1. (Descripció científica del 
projecte) i el 6.2.2. (Equip investigador). La puntuació de la qualitat científica del pro-
jecte serà de 6 punts com a màxim i la nota de tall serà 4,5 punts. Els projectes que 
no superin aquesta nota de tall quedaran automàticament descartats; per tant, no es 
concedirà el projecte ni els permisos d’intervenció que en derivin, ni tindran dret a la 
subvenció relacionada amb projectes de recerca arqueològica i paleontològica.

Els criteris d’avaluació seran els següents:

•  Valoració de la proposta científica: estructura de la proposta científica, metodo-
logia, adequació del programa als objectius del projecte, programa d’actuacions,  
grau d’innovació en la recerca, adequació de la infraestructura als objectius del 
projecte, aportació al coneixement. 4 punts.

•  Valoració currículum de l’IP i de la resta de l’equip i específicament de la seva 
producció científica. 1 punt.

• Adaptació als objectius del Pla de Recerca. 1 punt.

La Comissió de Recerca determinarà el 40% restant. Valorarà els criteris del ca-
pítol 6 (Proposta organitzativa de la recerca) en l’apartat 6.2. (Característiques del 
projecte), concretament els subapartats 6.2.3. (Infraestructura), 6.2.4. (Estratègia de 
futur del/s jaciment/s), 6.2.5. (Criteris patrimonials de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni) i 6.2.6. (Pressupost i finançament). La puntuació 
serà sobre 4 punts i aquí no hi haurà nota de tall. La valoració dels diferents aspectes 
serà la següent:

•  Infraestructura: 0,5 punts

• Estratègia de futur del/s jaciment/s: 0,5 punts

• Criteris patrimonials: 2,5 punts.

-  Capacitat de generació de coneixement en relació amb el territori i el període 
cronològic: 0,5 punts
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- Socialització del coneixement: 0,5 punts

-  Incorporació de materials i jaciments provinents d’excavacions preventives o 
altres conjunts inèdits: 1,5 punts.1

• Adequació del pressupost al projecte: 0,5 punts

La Comissió de Recerca, amb la puntuació final, i tenint en compte el nombre de 
projectes i l’aportació de la línia de subvenció de concurrència per a projectes de 
recerca, elaborarà les franges de subvenció (per exemple, als que hagin obtingut una 
puntuació x, els correspondrà un percentatge y).

L’avaluació de la Comissió de Recerca es farà per ponències cronològiques, de les 
quals estaran absents els especialistes de cada període, per tal de garantir l’objec-
tivitat dels resultats. En aquest sentit, cal recordar que la Comissió no avaluarà la 
qualitat científica del projecte, sinó la patrimonial. 

La proposta de la Comissió de Recerca es portarà a l’Oficina de Suport a la Inici-
ativa Cultural (OSIC), que és la que té atribuïdes les competències en subvencions 
del Departament de Cultura. Per altra banda, la comissió de l’OSIC que ha de decidir 
les subvencions estarà composta per dos membres de la Comissió de Recerca, el 
cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia (president/a) i un membre de l’OSIC 
(secretari/a).

7.2 Avaluació de control
Transitòriament s’aplicarà el que marca l’article 12.1 del Decret 78/2002, de 5 de 

març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic: “En el 
termini de dos anys des de l’acabament dels treballs de camp, la direcció de la inter-
venció ha de lliurar a la Direcció General del Patrimoni Cultural una memòria amb 
el contingut següent:..” i l’article 12.2: “Quan els treballs d’una campanya siguin part 
d’un projecte de diverses fases, la Direcció General del Patrimoni Cultural, prèvia pe-
tició raonada de la persona sol·licitant, pot autoritzar la realització d’una memòria 
conjunta de diferents fases”.

Actualment s’està treballant en la modificació del decret esmentat per tal que als 
projectes de recerca només se’ls demani un informe anual de la intervenció i dues 
memòries: una a meitat de projecte i l’altra al final.

La Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia efectuarà una avaluació final 
del projecte sobre la base de la memòria final.

1. En cas que no hi hagi jaciments i materials d’arqueologia i paleontologia preventives o altres conjunts inèdits lligats al 
projecte, tindran la màxima puntuació en aquest apartat.
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8. finançament

El finançament serà el mateix que el que tenien els projectes de recerca fins ara, 
però garantint-ne la periodicitat quadriennal. Per tant, serà el doble que fins ara.

Així doncs, el quadre de subvencions de projectes de recerca per al període 2014-
2017 serà el següent:

2014: 308.000,00 €

2015: 714.560,00 €

2016:  714.560,00 €

2017:  726. 880,00 €

Total: 2.464.000,00 € per al quadrienni
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1.  història de l’arqueologia i la paleontologia catalanes

L’arqueologia i la paleontologia són ciències ben diferents pel seu objecte d’estudi, però amb contactes evi-
dents en períodes com el pliocè i el plistocè. Ambdues tenen més fets en comú, com la metodologia d’obtenció de 
dades. Totes dues treballen, també, sobre dipòsits sedimentaris estratigrafiats. Ambdues tenen una problemà-
tica pràcticament idèntica davant l’alteració antròpica del territori. Aquestes coincidències han comportat que 
les dues disciplines es gestionin des d’un mateix lloc de l’Administració, per evitar duplicitats innecessàries i per 
això totes dues s’inclouen en un mateix Pla de recerca. Certament la paleontologia és una ciència de la terra, de 
la seva vida animal, però d’espècies ja desaparegudes, i l’arqueologia és una ciència de l’home i de la societat, 
però de formes de vida i estructures materials ja desaparegudes. Així doncs, tenen prou punts de coincidència 
per justificar aquesta gestió unificada i, per tant, per dotar-les d’un Pla de recerca comú. Tanmateix, preservem 
la seva especificitat, raó per la qual presentem les seves respectives històries separadament.

1.1. Història de l’arqueologia a Catalunya
Francisco Gracia
Catedràtic de prehistòria 
Universitat de Barcelona

Tot i les descripcions de troballes i monuments als segles xvi, xvii i xviii, no va ser fins al segle xix quan l’afany 
de coneixement derivat de l’avenç de la ciència prehistòrica a França, el Regne Unit i els països escandinaus 
generà a Catalunya un interès per la recerca arqueològica del passat de l’home i el territori, al qual no va ser aliè 
el debat entre creacionisme i evolucionisme arran de la publicació de les tesis darwinistes i la reacció contrària 
recolzada en els textos bíblics. Així, grups d’afeccionats i erudits locals van endegar les primeres intervencions 
arqueològiques –entre les quals destaquen les de la cova de la Bora Gran d’en Carreras a Serinyà l’any 1866, la 
troballa per Pere Alsius de la mandíbula de Banyoles el 1887 o l’excavació de la necròpolis ibèrica de Cabrera de 
Mar l’any 1881– i definiren amb els seus escrits les primeres bases sòlides de la recerca arqueològica a Catalu-
nya. Estudiosos i afeccionats vehicularen les seves activitats a través d’entitats com l’Associació Catalanista d’Ex-
cursions Científiques (1876), l’Associació d’Excursions Catalana (1878) i el Centre Excursionista de Catalunya 
(1890), i els primers nuclis científics como la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (1844), la Societat Ar-
queològica Valenciana (1871), l’Associació Artístico-arqueològica Barcelonesa (1877) i la Societat Arqueològica 
Lul·liana (1880), sense oblidar la tasca desenvolupada pels membres de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, que 
van recollir, arran de les jornades revolucionàries de 1835 a Barcelona, un gran nombre de materials procedents 
dels edificis religiosos saquejats que servirien per a l’organització de les primeres col·leccions al convent de Sant 
Joan de Jerusalem, base del futur Museu Provincial d’Antiguitats establert a la capella de Santa Àgata el 1867, al 
qual s’afegiran, entre d’altres, el de Girona el 1870 i el de Tarragona el 1874.

Amb tot, la veritable eclosió de la recerca va dependre de l’acció política. Al llarg de la Renaixença i el Noucen-
tisme, els corrents nacionalistes van considerar que les referències a l’edat mitjana com a base de la configuració 
identitària de Catalunya no eren suficients, i es potencià la vinculació amb la Grècia clàssica entesa alhora com la 
base de la cultura europea i un fet diferencial envers la cultura i el nacionalisme espanyols, que el 1905 trià les 
ruïnes celtibèriques de Numància com un dels bressols de la unitat política d’Espanya. Artistes i escriptors con 
Joan Maragall, Arístides Maillol, Eduard Marquina o Miquel Costa i Llobera recrearen durant els primers anys del 
segle xx els lligams imaginaris entre Catalunya i Grècia, vincles que Enric Prat de la Riba tractà en la seva obra 
La Nacionalitat Catalana (1905), relacionant els ibers amb els orígens històrics de Catalunya, influïts pels colons 
grecs com a transmissors de la cultura i llavor d’una identitat pròpia, fins al punt que les obres d’Àngel Guimerà 
i Adolf Maseras cridaran a la lluita contra el nacionalisme espanyol tot explicant les revoltes dels ibers contra la 
dominació romana.

Per consolidar les seves idees, Prat de la Riba va promoure la creació el 1907 de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que es convertirà ràpidament en el motor de la recerca arqueològica. Seguint les obres de Josep Maranges i 
Marimon (1803), Francesc Jaubert de Passa (1823) i Joaquim Botet i Sisó (1879 i 1908), l’any 1908 s’iniciaren 
les intervencions arqueològiques a la colònia grega d’Empúries sota la direcció de Josep Puig i Cadafalch, punt 
de partida de la recerca en arqueologia clàssica a Catalunya. La descoberta el mateix any de les escultures de la 
Venus d’Empúries i l’Asklepi serviren per refermar el lligam amb el món grec que polítics i escriptors com Eugeni 
d’Ors i Josep Carner lloaren, alhora que les còpies de l’Asklepi realitzades per Raimon Casellas el convertiren en 
un símbol del passat que s’intentava recrear. L’any 1911 es creà la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans sota la direcció de Puig i Cadafalch amb el concurs com a secretari de Francesc Martorell i 
Trabal. Tots dos, arran d’una proposta feta per Lluís Marià Vidal i Manuel Cazurro, decidiren crear, l’any 1915, el 
Servei d’Investigacions Arqueològiques, encomanant la direcció a un amic d’en Martorell, Pere Bosch Gimpera, 
format a Alemanya durant els anys anteriors a la Primera Guerra Mundial. Bosch desenvolupà un treball no 
sempre fàcil amb l’ajut de Josep Colomines al SIA i –d’ençà del 1916, com a catedràtic a la Universitat de Barce-
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lona– d’un reduït grup de deixebles format per Lluís Pericot, Alberto del Castillo i els germans Elies i Josep de 
Calassanç Serra Ràfols, nucli del que es considerarà com l’Escola Catalana d’Arqueologia o Escola de Barcelona.

La figura de Bosch Gimpera marcarà la recerca arqueològica a Catalunya fins a la fi de la Guerra Civil. Sota 
la seva direcció el SIA emprendrà, entre altres projectes de recerca, l’excavació dels jaciments ibèrics del Baix 
Aragó, la documentació dels abrics rupestres a Tarragona i Castelló i les intervencions a les Balears, tot i que el 
treball de camp quedà estroncat en ser suprimida la Mancomunitat l’any 1925 i passar a dependre del Servei 
de la Diputació de Barcelona. Amb tot, la dècada del 1920 va suposar la projecció internacional de la recerca 
arqueològica catalana, que tingué una fita destacada en les mostres organitzades arran de l’Exposició Universal 
de l’any 1929 i, molt especialment, amb la celebració a Barcelona del IV Congrés Internacional d’Arqueologia 
Clàssica el mateix any. Els treballs del grup encapçalat per Bosch es convertiran en referència científica a Europa, 
i Bosch formarà part del grup d’experts que dictaminarà la falsedat del jaciment de Glozel i, en unió de Raymond 
Lantier, Hug Obermaier, Gerhard Bersu i Wilhelm Unverzagt, constituirà l’anomenat comitè dels cinc que enge-
garà els Congressos Internacionals de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (CISPP) el 1932, precedent de 
l’actual Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (UISPP). Paral·lelament, Bosch treballà 
per aplicar el model alemany de recerca, docència i difusió en el camp de l’arqueologia que cristal·litzà després 
d’un llarg camí amb la inauguració del Museu d’Arqueologia de Catalunya el 1935, considerat internacionalment 
com una institució modèlica, una fita assolida amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el suport in-
condicional del conseller Ventura Gassol. 

En el camp de la recerca, l’etapa republicana veurà la represa d’activitats per part del SIA amb intervencions 
en diferents jaciments però especialment a Empúries sota la direcció d’en Bosch amb l’ajut d’Emili Gandia en-
tre 1934 i 1936, i fites organitzatives importants com la Llei del Parlament de Catalunya sobre conservació del 
patrimoni històric, artístic i científic del 1934, que només es pogué desenvolupar entre febrer i juliol del 1936 
i, ja durant la guerra, es crearà el Servei d’Excavacions i Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (1938) amb 
una organització moderna que vinculava a la seva estructura els museus i els jaciments arqueològics. Amb tot, la 
tasca essencial al llarg de la guerra serà la protecció del patrimoni arqueològic, primer les col·leccions privades 
durant la revolució que seguí al fracàs del cop d’estat militar, i posteriorment l’evacuació dels fons cap als refugis 
organitzats per la Generalitat a Darnius i Agullana, formant part les sèries del Museu d’Arqueologia, per ordre 
del govern Negrín i en contra del parer de la Generalitat, de l’expedició a Ginebra del tresor artístic espanyol el 
febrer del 1939, materials que tornarien a Barcelona entre els mesos de juny i setembre del mateix any.

Finalitzada la Guerra Civil, i escapçada l’Escola de Barcelona amb l’exili de Bosch Gimpera, el seu lloc deter-
minant en la recerca arqueològica a Catalunya va ser assumit per Martín Almagro Basch, nomenat pel Ministeri 
d’Educació Nacional director del rebatejat Museo Arqueológico Provincial de Barcelona. Almagro assolirà també 
la direcció del Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Barcelona alhora que serà nomenat 
catedràtic de la Universitat de Barcelona. Amb ell es formaran els investigadors que marcaran la recerca du-
rant la segona meitat del segle xx a Catalunya: Joan Maluquer de Motes, Miquel Tarradell, Pere de Palol, Antoni 
Arribas i Eduard Ripoll, entre d’altres, tot i que es distanciaran del seu mestratge quan al llarg de la dècada del 
1950 assoleixin progressivament càtedres o llocs de responsabilitat, vinculant-se aleshores ideològicament amb 
Bosch Gimpera i Lluís Pericot. Amb tot, la recerca a la postguerra va ser dirigida des de Madrid per la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas encapçalada pel falangista Julio Martínez Santa Olalla. L’organització 
territorial definida l’any 1941 incloïa les comissaries provincials de Girona (Lluís Pericot), Tarragona (Salvador 
Vilaseca), Barcelona (Martín Almagro, substituït posteriorment pel baró d’Esponellà), a les quals posteriorment 
s’afegiria la de Lleida i les locals de Barcelona, Arenys de Mar, Banyoles, Granollers, Mataró, Palamós, Sabadell, 
Tarragona i el Vendrell, que actuaren, tot i les dificultats, amb molta independència i realitzaren una gran tasca 
de recerca i protecció del patrimoni al llarg de les dècades del 1940 i 1950, en un període en què la universitat 
no dirigí intervencions, però que veié el desenvolupament de treballs d’arqueologia urbana de gran abast com 
els dirigits per Agustí Duran i Sanpere a la ciutat de Barcelona. Almagro serà també el responsable de la potenci-
ació de les intervencions a Empúries fins al 1962, període en el qual s’establí la col·laboració amb els arqueòlegs 
europeus després de la Segona Guerra Mundial, especialment a través dels Cursos Internacionals d’Arqueologia 
d’Empúries.

Al llarg dels darrers anys del franquisme, l’arqueologia catalana començà a rebre les influències teòriques de 
l’arqueologia paleolítica francesa i dels postulats de la nova arqueologia, que suposaren una renovació profun-
da tant de la metodologia de treball com de la interpretació i l’anàlisi històrica. Un període de canvis profunds 
exemplificats ja des de l’inici de la transició democràtica en els primers intents de professionalització a través 
de l’Assemblea d’Arqueologia, i continuats posteriorment fins a l’actualitat amb la renovació dels cossos docents 
a la universitat que culminarà al principi del segle xxi amb els nous graus en arqueologia; la creació del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat i la seva estructura territorial; les experiències pioneres en el camp de la forma-
ció com el TED’A; el desenvolupament de l’arqueologia preventiva i les intervencions d’urgència que han canviat 
amb la profusió de dades obtingudes el coneixement sobre el passat del territori; la renovació de la difusió mu-
seogràfica a partir del Museu d’Arqueologia de Catalunya; els projectes d’intervenció arqueològica a l’estranger; 
la consolidació dels grups de recerca reconeguts o la creació dels instituts de recerca ICAC i IPHES. 
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1.2.  Història de la paleontologia a Catalunya
        La paleontologia de vertebrats a Catalunya, 150 anys d’història
Laura Celià
Coordinadora Museu 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Per entendre la situació actual de la paleontologia a Catalunya hem de recular més d’un segle enrere, quan 
aquesta ciència començava a caminar de la mà d’enginyers i afeccionats que, des de diferents òptiques, admi-
raven l’entorn natural i buscaven entendre’l i explicar-lo. Aquestes primeres accions, lluny de ser aïllades en el 
temps, es varen anar amplificant fins a posicionar Catalunya en el mapa mundial de la paleontologia. 

Del segle xix a la Guerra Civil: inicis de la paleontologia a Catalunya i creació de les primeres institucions de país

Tot i que les referències més antigues al món de la paleontologia a Catalunya es remunten al segle xvi, amb el 
gabinet de la família Salvador, la primera etapa ferma d’aquesta ciència va lligada a diferents científics, entre els 
quals destaca l’enginyer de mines Lluís Marià Vidal. A finals del segle xix la localització i descripció dels recursos 
minerals energètics fou clau per fer funcionar el motor d’una revolució industrial tardana i els treballs de camp 
per a la descripció dels terrenys geològics van permetre a Vidal recol·lectar i estudiar nombrosos materials fòs-
sils, alguns d’ells noves espècies per a la paleontologia mundial.

Paral·lelament naixien a Barcelona dues institucions que esdevindrien estratègiques per a la consolidació de la 
paleontologia catalana. D’una banda, el Museu Geològic del Seminari Conciliar de Barcelona, creat el 1874 per Jaume 
Almera i Comas (que va desenvolupar una gran tasca com a paleontòleg i docent i el 1885 va reactivar el projecte 
del Mapa Geològic de Catalunya); d’una altra banda, el Museu Martorell (1882), que fou el primer museu públic de 
la ciutat, fundat al Parc de la Ciutadella gràcies a la donació del barceloní Francesc Martorell i Peña. El 1917 es va 
convertir en el Museu de Geologia de Barcelona.

Aquesta situació favorable i engrescadora va anar consolidant-se fins a l’esclat de la Guerra Civil i es va com-
plementar amb l’activitat d’altres institucions i entitats naturalistes, com la Institució Catalana d’Història Natu-
ral (1899) o el Centre Excursionista de Catalunya (1891).

Començar de nou: els anys de postguerra i el naixement de la paleontologia moderna

La Guerra Civil va suposar una aturada important en la investigació paleontològica de tot l’estat. Els paleontò-
legs que arrencaren a finals del segle xix ja havien mort i el conflicte i els primers anys de postguerra impediren 
que els seus deixebles continuessin la feina amb facilitat. 

Lligat al Museu del Seminari Conciliar i a nombroses institucions naturalistes, Josep Ramon Bataller va ser l’hereu 
científic de Jaume Almera. L’any 1926 agafà el relleu de la direcció del Museu i el vinculà al CSIC el 1951; fou el primer 
catedràtic de paleontologia de la Universitat de Barcelona (1949) i professor d’una nova generació de científics que 
marcarien un punt d’inflexió en la paleontologia europea, com Miquel Crusafont i Josep Fernández de Villalta.

El tàndem Crusafont-Villalta va començar la seva tasca conjunta als anys 1930, lligada a la Institució Catalana 
d’Història Natural i al Museu de la ciutat, a Sabadell. Les investigacions que portaren a terme amb gran rigor aju-
daren a consolidar la paleontologia a Catalunya i aviat n’esdevingueren els màxims exponents. Els anys 1940, quan 
Crusafont ja era plenament reconegut com a paleontòleg, els treballs desbordaren Catalunya i s’estengueren cap a 
altres zones de la península Ibèrica. Va ser en aquella època quan s’incorporà a l’equip un jove Jaume Truyols, que 
acabaria essent una peça clau del grup i amb els anys assumiria la càtedra de paleontologia a la Universitat d’Oviedo. 

El grup de Sabadell començà el seu camí internacional i els viatges a França i Suïssa suposaren un canvi qua-
litatiu important, ja que a partir d’aquell moment les col·laboracions entre Sabadell i Lió, París o Basilea foren 
una constant. Tot plegat facilità que l’equip es vinculés al CSIC el 1951, fet que els va proporcionar pressupost 
per poder obrir noves línies de recerca. Aquesta oportunitat no fou desaprofitada per un brillant Crusafont, 
que tenia en ment crear un institut de recerca a Sabadell. La seva tenacitat, avalada per una trajectòria brillant, 
acabà desembocant en la inauguració, el 1969, de l’Instituto Provincial de Paleontologia a Sabadell gràcies al 
finançament de la Diputació de Barcelona. Crusafont, director de l’Institut i catedràtic de paleontologia a la UB 
(en substitució de Bataller), es convertí en el pare de la paleontologia moderna.

Els reptes del segle xxi

Quan Miquel Crusafont va morir (1983) es produí un relleu generacional, donant pas als nous científics que 
s’havien format entre la universitat i l’Institut de Paleontologia. Fou aquesta darrera institució la que, sota l’em-
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para de la Diputació de Barcelona, assumí la tasca continuadora de la recerca i divulgació en paleontologia de 
vertebrats, deixant a les universitats i altres institucions la paleontologia d’invertebrats.

El 2006, la Generalitat de Catalunya assumí la gestió de l’Institut de Sabadell i l’integrà en el Programa Cerca, 
que agrupa els centres de recerca de Catalunya per potenciar la seva investigació. Aquest fet suposà un canvi 
qualitatiu important i el nou Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) va poder ampliar la seva 
tasca, fent créixer les línies de recerca i incorporant noves eines de treball com els escanejos làser i la tomografia 
computeritzada. L’ICP és una de les institucions que lideren la recerca de qualitat a escala internacional, amb 
nombroses publicacions en revistes especialitzades. S’estructura en cinc grups de recerca: paleoprimatologia i 
paleontologia humana, paleobiologia evolutiva, faunes del neogen i quaternari, faunes del mesozoic i paleonto-
logia virtual. Els departaments tècnics de suport a la recerca i el Museu que gestiona s’encarreguen de tancar el 
cicle de l’activació i posada en valor del patrimoni fòssil que custodia, amb més de 200.000 unitats de registre.

Prop de 150 anys ens separen dels primers estudis de Lluís Marià Vidal, un segle i mig durant el qual la pale-
ontologia ha estat present a Catalunya. Ha passat per diferents etapes, per moments incerts i de pocs recursos, 
però el cert és que sempre ha anat endavant, sumant i creixent amb rigor i visió de futur. Tot plegat ha posicionat 
Catalunya en el panorama internacional en matèria de paleontologia i tot fa pensar que així continuarà essent 
durant molts anys.
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1. introducció 

L’activitat arqueològica i paleontològica a Catalunya genera per imperatiu legal un conjunt de documentació 
administrativa, científica i tècnica. Entre aquesta documentació, la memòria de resultats de les intervencions ar-
queològiques i paleontològiques és el document final de síntesi que presenta de manera objectiva les dades ob-
tingudes durant les intervencions. És una font de dades científiques perfectament organitzades i comprensibles 
de la qual es nodreix el coneixement, que dóna una primera interpretació dels resultats de les campanyes d’in-
tervenció desenvolupades i del jaciment, i que permet, quan és necessari, una revisió o reinterpretació d’aquest.

Aquest manual d’estil vol oferir uns criteris de presentació i de continguts mínims per a l’elaboració de memò-
ries d’intervencions arqueològiques i paleontològiques i pretén aportar l’estructura d’un guió elemental i una 
presentació coherents que facilitin un discurs entenedor, així com possibilitar la difusió de les dades de l’ingent 
patrimoni cultural català que dia a dia es va recuperant. S’ha d’entendre com un recull de protocols i prescripci-
ons a seguir en els aspectes formals de presentació per tal d’aconseguir claredat, precisió, ordre i coherència en 
el material escrit i gràfic elaborat. 

La seva finalitat primordial és aconseguir una exposició sistemàtica i qualificada dels documents que pot ge-
nerar una intervenció i una millor i més ràpida accessibilitat a aquests, aprofitant les actuals tecnologies de 
la informació. Així mateix, vol esdevenir un marc de referència comú per a l’exposició dels resultats i per a la 
presentació d’originals al Servei d’Arqueologia i Paleontologia, tant per part dels directors o directores de les 
intervencions com per part dels responsables dels diferents estudis específics, tot propiciant un esquema i un 
format unitari dins la particularitat lògica de cada treball. 

Finalment cal assenyalar que aquest manual d’estil s’ha d’entendre en procés de millora continuada, per la 
qual cosa és susceptible d’ésser revisat periòdicament a fi i efecte d’anar integrant tot allò que faciliti i agilitzi 
una correcta consulta i una major difusió de la gran quantitat d’informació que les intervencions arqueològiques 
i paleontològiques generen diàriament, permetent promocionar i assegurar l’evolució de la recerca històrica, 
arqueològica i paleontològica al nostre país.
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2. format i presentació de les memòries

2.1. Directrius generals 

La memòria es lliurarà amb un escrit de tramesa adreçat al Servei d’Arqueologia i Paleontologia on s’especifi-
carà el nom complet i adreça institucional o particular de la persona que la lliura. Aquest escrit ha de ser registrat 
formalment via electrònica o presencial, segons escaigui.

Es presentaran dos exemplars del document: un en suport digital i l’altre en suport paper. 

Aspectes normatius

D’acord amb l’article 12.3 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic, la memòria d’una intervenció arqueològica o paleontològica es considera acceptada si la Direcció Ge-
neral d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni no comunica cap objecció als seus autors o autores en el termini de 
dos mesos des de la seva presentació. En cas que en comuniqui, s’han de fer les esmenes o correccions pertinents 
en el termini que s’indiqui en la comunicació. 

Característiques de presentació

-  Format de pàgina: DIN-A4. Les planimetries seguiran el format DIN, des de DIN-A0 fins a DIN-A4.

-  Marges: 2,5 cm (dalt, baix, esquerra i dreta).

-  Font: per al text, s’utilitzarà Helvetica (11 punts) i a manca d’aquesta serà possible fer servir Times New 
Roman o Arial (12 punts). Títols i subtítols en majúscules (12 i 14 punts respectivament). Notes (9 punts). 

-  Interlineat: a 1,5.

-  Alineació: esquerra o justificada.

-  Paginació: marge inferior dret.

-  Encapçalament: títol del document i any de la intervenció o de l’estudi, alineat a l’esquerra del marge superi-
or (o centrat), precedit de la paraula estudi, anàlisi o memòria, segons escaigui. 

-  Programari: 
    Per al text s’utilitzarà qualsevol programa de processament de textos (comercial o lliure) que sigui compati-

ble amb les plataformes Microsoft Office, Open Office i Adobe. 
    Per a la documentació gràfica s’utilitzarà qualsevol programa de processament de plànols i/o imatges (co-

mercial o lliure) que sigui compatible amb les plataformes Autodesk/AutoCAD i Adobe. 
    Per a les bases de dades s’utilitzarà qualsevol programa de processament i gestió de dades que sigui compa-

tible amb les plataformes Microsoft Office/Access i Open Office.

2.1.1. Ordre de les parts 

Tant si es tracta d’una memòria, com d’un estudi o d’una anàlisi específica, el document ha de tenir l’estructura 
següent: 

• Portada.

• Fitxa tècnica.

• Índex (que remeti a les pàgines i, quan escaigui, al volum corresponent).

• Cos del treball.

• Bibliografia.

• Índexs (temàtics, analítics, onomàstics, de documentació gràfica, etc.).

• Documents annexos.
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2.1.2. Característiques generals dels documents 

• El text s’escriurà per les dues cares i en format DIN-A4.

•  El conjunt de documents digitals, textos, documentació gràfica, etc., es presentarà, si la seva extensió ho 
permet, en un sol CD/DVD, el qual s’identificarà amb les mateixes dades de portada que l’exemplar imprès 
i digital.

•  Els documents que ocupin dos o més volums faran constar el número del volum a la portada i inclouran el 
sumari a cadascun dels volums. La paginació dels volums serà continuada i en tots ells constarà el títol de la 
memòria, l’any de la intervenció i el nom del director/a-autor/a.

• Cada document ha de correspondre a un arxiu.

•  Només quan sigui imprescindible i pertinent, s’adjuntaran arxius escanejats o fotocòpies d’un document. 
Aquests hauran d’ésser perfectament llegibles.

•  El nom de l’arxiu serà breu i prou entenedor de manera que se’l pugui identificar amb el seu contingut.

• El cos del text es presentarà en un sol arxiu i en format tipus Word o compatible.

•  Cada disc ha de tenir un índex de contingut i una estructura de directoris que faciliti la localització dels do-
cuments.

• La part gràfica de planimetria s’haurà de presentar en format dwg o compatible.

•  La documentació fotogràfica s’entregarà en un CD/DVD annex en arxius individualitzats en format jpg, tiff, 
png o compatibles. 

•  El/s disc/s es protegiran amb una funda transparent que permeti llegir-ne la caràtula.

2.2. Portada 

Ha de permetre identificar el tipus de document i la intervenció o intervencions dutes a terme.

2.2.1. Paginació

La portada correspondrà a la pàgina número 1, però no s’hi farà constar. 

2.2.2. Elements

•  Títol: precedit de la paraula memòria, estudi o analítica, segons escaigui, ha d’incloure el nom de la/les inter-
venció/ns que figura/en a la/les resolució/ns d’autorització del/de la director/a general d’Arxius, Bibliote-
ques, Museus i Patrimoni, incloent-hi el/s municipi/s i comarca/es entre parèntesis i, darrera d’un punt, els 
terminis de la intervenció (en cas que es tracti d’una intervenció o intervencions amb diverses pròrrogues, 
cal exposar la primera i la darrera data).2

• Subtítol: quan sigui necessari ampliar el títol.

•  Nom del director/a o directors/es i/o autor/a o autors/es i coordinador/a, si n’hi ha. En cas que només hi 
consti el nom del director/a o directors/es, s’entendrà que també és/són l’autor/a o autors/es.

•  Signatura del/de la director/a o directors/es i/o de l’autor/a o autors/es. Lloc i data de lliurament.

•  En el cas d’intervencions derivades d’un projecte d’investigació, a la part inferior de la portada es concretarà 
el projecte de recerca amb el qual es relaciona i el seu termini de vigència.

2.3. Fitxa tècnica

Ha de tenir els camps necessaris per a la identificació del jaciment o jaciments i de les intervencions dutes a 
terme (vegeu l’Annex 9 del manual d’estil i el formulari corresponent). 

2. Si es canvia el nom que consta a la resolució per esmenar un error, cal notificar-ho per escrit abans de la presentació 
dels documents o exposar-ho en l’escrit de tramesa a fi de facilitar el control de la base de dades del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia.
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2.4. Índex

Ha de ser informatiu i funcional, donar una idea global del document i ordenar les parts del treball i la pagi-
nació corresponent. El contingut es desenvoluparà en capítols, apartats i subapartats, ordenats jeràrquicament 
i numerats sistemàticament. 

2.5. Cos del treball 

2.5.1. Format

Es tindran en compte les pautes indicades a l’apartat de directrius generals.

La redacció de cadascun dels títols i/o subtítols ha de coincidir amb la dels epígrafs de l’índex.

2.5.2. Referències bibliogràfiques

S’intercalaran en el text, entre parèntesis, prenent com a base el sistema de referències Harvard. Aquest siste-
ma s’utilitza per incloure de manera senzilla dins del text la informació bàsica de les fonts utilitzades per citar, 
parafrasejar o comentar idees pertanyents a altres autors. 

Exemples:
(BAXARIAS, 2002)
(ENRICH; ENRICH; SALES, 2008) 

Les referències bibliogràfiques que s’incloguin dins del text apareixeran de manera completa a l’apartat de 
Bibliografia (vegeu l’Annex 4). 

2.5.3. Notes a peu de pàgina

Faran referència exclusivament a la introducció de comentaris al text. S’assignarà un cos de 9 punts. El seu ús 
serà limitat i es presentaran numerades de forma correlativa. 

2.5.4. Continguts

L’expressió i extensió del document serà a criteri de la direcció de la intervenció o intervencions i dependrà del 
tipus d’actuacions realitzades. Així mateix, el document elaborat que resulti de l’encàrrec d’un estudi específic o 
anàlisi tindrà consideració de memòria a tots els efectes (vegeu annexos 1-3).

Els continguts de la memòria es recullen a l’article 12 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de pro-
tecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Així mateix, la memòria també ha d’incloure les parts recollides 
a l’apartat 2.1.1 d’aquest manual d’estil.

Documentació administrativa 

Resolució/resolucions: s’haurà d’adjuntar una relació amb totes les dades administratives de la/les resolució/ns 
del/de la director/a general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni autoritzant la/les intervenció/ns arqueològica/
es-paleontològica/es i els tractaments de restes no extretes incloses en la memòria.

Fitxa d’inventari: s’haurà d’incloure dins de la documentació administrativa una fitxa amb les dades necessàri-
es per a la realització o actualització, segons escaigui, de la fitxa d’Inventari del Patrimoni Cultural Català pel que 
fa al jaciment o jaciments intervinguts (vegeu l’Annex 10 del manual d’estil i el formulari corresponent).

Cos del treball

Introducció. Descripció del jaciment dins del territori, del marc geogràfic i geològic i del context històric i 
arqueològic o paleontològic.

Motivació, objectius, circumstàncies de la troballa i hipòtesis prèvies.
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Programa dels treballs i metodologia emprada d’excavació, registre, classificació i processament de dades (re-
ferència a les infraestructures de què s’ha disposat i a la valoració de riscos). Descripció de mitjans humans i 
tècnics. Per a aquest punt serà suficient una breu explicació d’un paràgraf d’extensió.

Exposició objectiva dels resultats del treball de camp, ordenats per sectors i/o períodes, amb indicació de 
l’estratigrafia i dels marcadors més significatius que permeten avançar una interpretació dels fets documentats. 
Anirà acompanyada d’un requadre estratigràfic dividit en tres columnes en les quals constaran els estrats iden-
tificats, la seva potència i extensió, i els vestigis detectats a cadascun.

Interpretació de les dades. Ha de tractar com a mínim l’estudi dels vestigis immobles ordenats per cronologia 
i períodes culturals, sectors o funcions, etc. Anàlisi quantitativa i qualitativa dels vestigis mobles, incloent-hi la 
totalitat del registre biòtic i abiòtic. Remarcar els fòssils directors i els materials més significatius que són o poden 
ser indicadors de fàcies culturals, cronològiques, econòmiques, funcionals, etc. 

Conclusions. Han d’especificar l’acompliment dels objectius a assolir i incloure la contrastació de les hipòtesis 
plantejades i la integració en el context històric o paleontològic, valorant el seu interès, l’aportació a la recerca i 
la formulació, si escau, de noves hipòtesis. 

Els treballs de consolidació i/o restauració dels béns immobles i mobles duts a terme s’hauran d’incloure dins 
de la memòria amb indicació de la metodologia aplicada i els productes utilitzats, amb indicació de les mesures 
preses o proposades quant a tractament de restes no extretes.

En els treballs previs a l’elaboració d’estudis d’impacte o motivats per l’execució de mesures correctores de 
projectes d’obres, s’haurà de precisar la motivació i els objectius i es detallaran els resultats i les mesures cor-
rectores preses o proposades. 



An
ne

x 
2

77

3. annexos
      annex 1
Memòria d’intervenció de restauració i/o consolidació

Tindrà el tractament de memòria.

A la portada, seguirà les directrius de l’apartat 2.2.

En el cas d’actuacions de conservació-restauració en béns immobles es precisarà el nom de la persona o per-
sones directors de la intervenció o intervencions. En el cas dels béns mobles es precisarà el nom de la persona a 
qui s’encarrega la restauració i/o consolidació. En tots dos casos, també l’empresa o institució de qui depenen. 

Cos del treball:

•  Breu introducció comentant el tipus de jaciment i d’estructures, l’estat de conservació i la cronologia. 

•  Metodologia (amb indicació del treball de camp, d’emmagatzematge i trasllat) i productes utilitzats.

•  Notícies històriques i treballs realitzats amb anterioritat. 

•  Es podran comentar paral·lels de jaciments amb el tractament aplicat i afegir les recomanacions que es 
considerin adients.

• Valoració de riscos quant a seguretat i salut.

•  Documentació gràfica: si es tracta d’un treball de camp, senyalitzar la intervenció dins la planta general del 
jaciment i, si escau, senyalitzar-la en planimetria més detallada. 

•  Documentació fotogràfica: d’abans i després dels treballs amb els peus de foto corresponents.

•  En el cas d’intervenció sobre restes mobles, documentar fotogràficament els béns abans i després dels tre-
balls amb els peus de foto corresponents.

• Inventari dels materials mobles o de les UE treballades.
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      annex 2
Memòria d’estudis específics i/o anàlisis

Tindrà el tractament de memòria.

A la portada, seguirà les directrius de l’apartat 2.2 i el títol concretarà el tipus d’estudi o anàlisis realitzades 
(bioarqueològiques, tecnològiques, de matèries primeres, etc.).

Cos del treball:

•  Breu introducció amb l’objectiu, la metodologia, els aspectes puntuals teòrics de la disciplina, balanç 
d’aquests estudis dins el període, si s’han fet altres d’anteriors, i els resultats actualment assolits.

•  Metodologia (de documentació de camp, de mostreig, recuperació, emmagatzematge, trasllat i estudi, indi-
cant l’instrumental i el mètode de processament de dades, etc.).

•  Valoració de riscos quant a seguretat i salut, si escau.

•  Relació de les mostres o materials a estudiar, indicant la seva quantificació i proporció amb relació al total, 
estat de conservació i procedència (estructures, sectors funcionals, estratigrafia, campanya...). 

•  Descripció dels treballs realitzats. 

•  Interpretació dels resultats contextualitzats. 

•  Conclusions amb la valoració de l’aportació dins el marc general de la recerca de la disciplina.

•  Documentació gràfica: planta general del jaciment amb la senyalització de la procedència dels materials es-
tudiats i, si escau, senyalització en planimetria més detallada. Així mateix, inclusió de dibuixos, taules, mapes 
i diagrames, amb els peus informatius corresponents, que facilitin la comprensió dels resultats.

•  Documentació fotogràfica del material significatiu, amb els peus de foto corresponents.

•  Bibliografia.

•  Inventari de les restes estudiades.

•  Taules de mesures, índexs, etc.
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      annex 3
Memòria d’estudis osteològics

Tindrà el tractament de memòria.

A la portada, seguirà les directrius de l’apartat 2.2 i el títol farà referència a la disciplina. 

Cos del treball:

•  Breu introducció amb l’objectiu, els aspectes puntuals teòrics de la disciplina, balanç d’aquests estudis dins 
el període, si s’han fet altres d’anteriors i els resultats actualment assolits.

•  Relació dels materials a estudiar, indicant la seva quantificació i proporció amb relació al total, estat de con-
servació i procedència (estructures, sectors funcionals, estratigrafia, campanya...). 

•  Metodologia aplicada a la documentació de camp, extracció, emmagatzematge, trasllat, consolidació, reinte-
gració, restauració, mostreig, processament de dades, etc. S’ha de concretar el treball de laboratori, produc-
tes i instrumental. 

•  Valoració de riscos quant a seguretat i salut, si escau.

•  Estudi estàndard: morfològic, antropomètric i paleopatològic per a la caracterització física, estatura, sexe 
i edat de la mort, aproximació paleodemogràfica i de salut. Contextualització amb altres grups sincrònics.

•  Exposició d’altres estudis que s’hagin pogut fer, com els de paleodieta, d’isòtops estables, d’ADN, etc.

•  Descripció de les dades que fonamenten les interpretacions sobre l’arquitectura original de les tombes, po-
sició dels individus, gestos i rituals funeraris.

•  Conclusions amb la valoració de l’aportació dins el marc general de la recerca, fent comparacions amb altres 
estudis similars i amb altres jaciments contemporanis.

•  Documentació gràfica: planta general del jaciment amb la senyalització de la procedència dels materials es-
tudiats i, si escau, senyalització en planimetria més detallada. Així mateix, inclusió de dibuixos, taules, mapes 
i diagrames, amb els peus informatius corresponents, que facilitin la comprensió dels resultats.

•  Documentació fotogràfica del material significatiu, amb els peus de foto corresponents.

•  Bibliografia.

•  Inventari de les restes estudiades.

•  Taules de mesures, índexs, etc.
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      annex 4
Bibliografia

Les memòries d’intervencions arqueològiques i paleontològiques aniran acompanyades d’una bibliografia de 
les obres consultades i, si escau, de la bibliografia relacionada. 

Per a la seva realització es recomana seguir les directrius de citació bibliogràfica que es presenten a conti-
nuació. Aquestes directrius prenen com a referència la norma ISO 690:1987 Documentation: Bibliographic re-
ferences: Content, form and structure i la norma ISO 690-2 Documentation: Bibliographic references: Electronic 
documents or parts thereof, per als documents electrònics, així com les recomanacions donades pel Termcat a la 
seva obra Bibliografia: Criteris de presentació dels treballs terminològics, amb alguna adaptació pròpia.

Per a la citació de qualsevol tipus de document, es recomana presentar les dades bibliogràfiques correspo-
nents als sis elements bàsics que permeten identificar-lo: responsabilitat principal, títol, edició, publicació, col-
lecció i número normalitzat.

L’ordenació de les referències bibliogràfiques es basarà en l’ordre alfabètic dels cognoms dels autors. Quan 
una publicació no tingui responsabilitat principal, s’ordenarà directament per la primera paraula del títol.

A continuació es presenten algunes directrius de citació bibliogràfica segons el tipus de document: les mo-
nografies, les publicacions en sèrie, els documents audiovisuals, els materials gràfics i els recursos electrònics. 
També es recomana consultar les obres abans esmentades.

4.1 monografies

4.1.1. Llibres

L’esquema de la referència bibliogràfica per a llibres serveix de base per a la resta de referències bibliogràfiques.

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol. Edició (només a partir de la segona edició). Lloc de publica-
ció: Editorial. (Col·lecció; número). ISBN (opcional)

Exemples:

Un autor personal:

BAXARIAS I TIBAU, Joaquim. (2002). La enfermedad en la Hispania romana: estudio de una necrópolis tarraco-
nense. Zaragoza: Libros Pórtico. ISBN 84-7956-027-4

Dos o tres autors:

PONS BRUN, Enriqueta; GARCIA PETIT, Lluís (dir.). (2008). Prácticas alimentarias en el mundo ibérico: el ejem-
plo de la fosa FS362 de Mas Castellar de Pontós (Empordá-España). Oxford: Hadrian Books. (BAR international 
series; 1753).

Més de tres autors:

DUPRÉ I RAVENTÓS, Xavier [et al.]. (1988). El Circ romà de Tarragona: I. Les Voltes de Sant Ermenegild. Bar-
celona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura; Tarragona: Diputació de Tarragona. (Excavacions Ar-
queològiques a Catalunya; 8). 

Sense autor:

VIA AUGUSTA: Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta en la Comunitat Valenciana. (DL 2013). Alicante: 
Fundación CV-MARQ. Catàleg de l’exposició.

4.1.2. Llibres amb més d’un volum

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol. Edició (només a partir de la segona edició). Lloc de publica-
ció: Editorial. Número de volum o volums. (Col·lecció; número). ISBN (opcional)
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Exemple: 

REVILLA CALVO, Víctor; GONZÁLEZ PÉREZ, Joan-Ramon; PREVOSTI MONCLÚS, Marta (ed.). (2008-2009). Ac-
tes del Simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la 
investigació del món rural en època romana. Celebrat a Lleida del 28 al 30 de novembre de 2007. Barcelona: Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. 2 v. (Monografies; 10-11).

4.1.3. Parts o capítols d’un llibre o d’una obra

RESPONSABILITAT PRINCIPAL DE LA PART. (any). “Títol de la part”. A: RESPONSABILITAT PRINCIPAL. 
Títol. Edició (només a partir de la segona edició). Lloc de publicació: Editorial. Núm. volum, pàgines. (Col-
lecció; número). ISBN (opcional)

Exemple: 

ENRICH HOJA, Jordi; ENRICH HOJA, Joan; SALES CARBONELL, Jordina. (2008). “Anàlisi de l’ocupació de l’es-
pai rural en època romana a la Catalunya interior”. A: REVILLA CALVO, Víctor; GONZÁLEZ PÉREZ, Joan-Ramon; 
PREVOSTI MONCLÚS, Marta (ed.). Actes del Simposi Les vil·les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució 
i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana. Celebrat a Lleida del 28 al 30 no-
vembre de 2007. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Vol. I, p. 205-227. (Monografies; 10).

4.1.4. Parts d’un llibre o una obra físicament independent

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol. Número de volum, Títol del volum. Edició (només a partir de 
la segona edició). Lloc de publicació: Editorial. (Col·lecció; número). ISBN (opcional: propi del volum si 
en té, o de l’obra completa)

Exemple: 

FOLCH I GUILLÈN, Ramon (dir.). (1988). Història natural dels Països Catalans. Vol. 15, Registre fòssil. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, SA. ISBN 8477390223

4.1.5. Tesis no publicades

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol de la tesi. Responsabilitat subordinada. [Designació del tipus 
de document]. Lloc: Institució acadèmica on es presenta.

Exemple: 

SANMARTÍ, Joan. (1986). La Laietània ibèrica: estudi d’arqueologia i d’història. Director: TARADELL I MATEU, 
Miquel. [Tesi doctoral inèdita]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia. 5 v.

4.1.6. Estudis, informes o memòries no publicats

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol [Designació del tipus de document]. Organisme que el pro-
dueix. (Disponibilitat).

Exemple: 

DURAN I CAIXAL, Montserrat; MESTRES I SANTACREU, Imma. (març 2011). Memòria científica de les inter-
vencions arqueològiques: El Camp de les Lloses (Tona, Osona). 2009-2010: Projecte de recerca arqueològica. 2010-
2011. Un exemple d’implantació militar al territori: el vicus romanorepublicà del Camp de les Lloses (Tona, Osona) 
[Memòria d’intervenció arqueològica inèdita]. ACTIUM Arqueologia i Patrimoni. (Disponible a l’Arxiu de memò-
ries d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni, núm. 9134).
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4.2. Publicacions en sèrie

4.2.1. Articles de revista

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). “Títol de l’article”. Títol de la revista. Lloc de publicació: Editorial, 
vol., número de l’exemplar, pàgines. ISSN (opcional)

Exemple: 

BEA, Manuel; ROYO, José Ignacio. (enero-junio 2013). “¿También un arte ‘macro-levantino’? El arquero de 
grandes dimensiones de Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz, Teruel)”. Trabajos de Prehistoria. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 70, núm. 1, p. 166-174.

4.2.2. Articles de diari

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (dia mes any). “Títol de l’article”. Nom del diari. Lloc de publicació: Edi-
torial, pàgines.

Exemple: 

ACN. (12 juny 2013). “Descobert un nou bòvid de 3,1 milions d’anys al Camp dels Ninots”. Diari de Girona, p. 47.

4.2.3. Diaris oficials

RESPONSABILITAT PRINCIPAL (jurisdicció on regeix). (dia mes any). “Títol del document”. Nom del diari 
oficial. Lloc de publicació: Editorial, vol., número de l’exemplar, pàgines.

Exemple: 

CATALUNYA. (11 octubre 1993). “Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català”. Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, núm. 1807, p. 6748-6758.

4.3. Documents audiovisuals

4.3.1. Enregistraments sonors i d’imatges

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol [designació del tipus de material]. Lloc de publicació: Edito-
rial. Descripció física. (Col·lecció; número).

Exemple: 

SALA, Ramon; PUJOL, Joan Ignasi (coord.). (DL 1992). Roma a Catalunya [enregistrament de vídeo]. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament [etc.]. 1 videocasset. (Història).

4.3.2 Programes de ràdio i televisió:

Nom del programa. (data d’emissió: dia mes any). Responsabilitat principal (si escau). Entitat emissora.

Exemple: 

El Born, un vincle amb el passat. (7 setembre 2003). FORTUNY, Jordi; PI, Marina. TV3 Televisió de Catalunya.
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4.4. Materials gràfics

4.4.1. Cartells, tríptics, plànols, etc.

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol [Designació del material]. Lloc de publicació: Editorial. Des-
cripció física.

Exemple: 

El romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya. (1995). [material gràfic]. Barcelona: Ajuntament de Barce-
lona. 1 carpeta de làmines.

4.5. Recursos electrònics

Les referències bibliogràfiques dels recursos electrònics utilitzen com a base el mateix esquema que les refe-
rències per als llibres (vegeu apartat 4.1).

4.5.1. Documents electrònics

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol [recurs electrònic]. Edició o versió. Lloc de publicació: Edito-
rial o distribuïdora. Descripció física. (Col·lecció; número).

Exemple: 

MARICHAL, Rémi. (dir.). (s.a.). Archéosismicité & Vulnérabilité du bâti ancien: Actes des IVe Recontres du Groupe 
APS: Perpignan, mai 1999, Palais des Congrès [recurs electrònic]. Perpignan: Groupe APS Association pour l’identi-
fication et l’étude des pathologies d’origine sismique dans le bâti ancien. 1 CD-ROM.

4.5.2. Documents en doble suport: en paper i en línia

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol. Edició (només a partir de la segona edició). Lloc de publi-
cació: Editorial. (Col·lecció; número). ISBN (opcional)També disponible en línia a: <adreça electrònica> 
[Consulta: dia mes any]

Exemples:

GARCIA PETIT, Lluís [et al.]. (2002). Diccionari d’arqueologia. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. 
ISBN 84-393-5800-8
També disponible en línia a:
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/Presentacio/> [Consulta: 20 novembre 2013]

PÉREZ ZURITA, Antonio D. (enero-junio 2011). “Control y administración de pesos y medidas en las ciudades del Im-
perio romano (Pars Occidentalis)”. Gerión: Revista de Historia Antigua. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
Vol. 29, núm. 1, p. 123-148.
També disponible en línia a:
<http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/39048/37671> [Consulta: 20 novembre 2013]

4.5.3. Documents en línia

RESPONSABILITAT PRINCIPAL. (any). Títol [en línia]. Edició o versió. Lloc de publicació: Editorial o dis-
tribuïdora. 
<adreça electrònica> [Consulta: dia mes any]

Exemples:

Catàleg dels materials arqueològics de la Torre dels Encantats: Col·lecció del Museu d’Arenys de Mar. (CC 2013). 
[en línia]. Arenys de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar: Museu d’Arenys de Mar.
<http://museu.arenysdemar.cat/files/CATALEG_TORRE_DELS_ENCANTATS.pdf> [Consulta: 20 novembre 
2013]

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/Presentacio/
http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/39048/37671
http://museu.arenysdemar.cat/files/CATALEG_TORRE_DELS_ENCANTATS.pdf
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GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA. “Vil·la romana de l’Espelt” [en línia]. A: Inven-
tari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya: Arqueològic: Anoia. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura.
<https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI/login.aspx> [Consulta: 20 novembre 2013]

AQUILUÉ ABADIAS, Xavier; SANTOS RETOLAZA, Marta; TREMOLEDA I TRILLA, Joaquim. (2006). Empúries: 
Termes públiques de la ciutat romana: Memòria de les intervencions arqueològiques efectuades l’any 2003 a 
l’Ínsula 30 de la ciutat romana d’Empúries (L’Escala, Alt Empordà) [en línia]. Empúries: Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries.
<http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/9417/qmem6819_web.pdf?sequence=1> [Consulta: 20 
novembre 2013]

https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI/login.aspx
http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/9417/qmem6819_web.pdf?sequence=1
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      annex 5
Documents annexos

S’afegiran amb paginació:

•  Base de dades del material coordenat, si escau, que es realitzarà amb un programa de gestió de bases de 
dades del tipus Microsoft Access o similar. 

•  Fitxes de les unitats estratigràfiques o d’estructures.

•  Inventari de béns mobles amb la identificació de les sigles utilitzades.

•  Inventari i taules de dades individualitzades segons les diferents anàlisis pluridisciplinàries.

•  Informes tècnics.

•  Document de cessió de drets de publicació.
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      annex 6
Documentació geogràfica-topogràfica-planimètrica i dibuix

6.1. Informació geogràfica

Per tal de garantir la cohesió interna de les dades, qualsevol documentació inclosa a la memòria d’intervenció 
que impliqui la redacció de tasques amb informació digital susceptible de ser integrada al SIG haurà de complir 
les directrius que estableix aquest document.3 

6.1.1. Especificacions tècniques

En tots els casos la informació geogràfica estarà georeferenciada al sistema de projecció UTM 31N i sistema 
de referència geodèsic, tal com disposa l’article 3 del Reial decreto 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula 
el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, sens perjudici del que disposa la disposició transitòria segona 
del mateix Reial decret. En conseqüència, s’admetrà la informació geogràfica georeferenciada amb DATUM ED50 
fins a l’1 de gener de 2015, data en que entrarà en vigor l’obligatorietat d’adoptar el sistema geodèsic ETRS89. 

Caldrà especificar convenientment al document de metadades del projecte quin sistema de referència geodè-
sic s’ha emprat en generar la informació geogràfica, l’ED50 o l’ETRS89.

6.1.2. Unitats de treball

La unitat emprada en qualsevol referència geogràfica serà el metre i com a subunitat, el centímetre. En aquells 
treballs en què s’hagi emprat com a eina de treball el GPS caldrà definir el sistema de referència de l’aparell al Da-
tum ED50 o ETRS89 quan sigui el cas, i informar convenientment d’aquest ajust al fitxer de metadades del projecte.

6.2.  Planimetria, aixecament topogràfic i dibuix arqueològic i paleontològic

Les planimetries, els aixecaments topogràfics i els dibuixos arqueològics s’hauran de confeccionar orientats 
cap al nord i amb les coordenades UTM. Cada document ha de ser un arxiu individualitzat en format digital.

S’han de confeccionar els documents següents:

•  Plànol de situació. Aporta la base física dins del territori on es realitza la intervenció. Escala de representació 
entre 1/5.000, 1/2.000, 1/1.000, 1/500 i 1/200, segons convingui. 

•  Plànol d’emplaçament. Aquest relaciona la intervenció amb el seu entorn proper. Escala entre 1/500 i 1/50.

•  Plànol topogràfic. Dóna la lectura formal del lloc de la intervenció i del seu entorn. En aquest plànol (o ad-
juntades), hi haurà les ressenyes de les bases topogràfiques. Si es tracta d’una obra, caldrà la relació amb les 
seves bases i coordenades i adjuntar la llista de punts de topografia. L’escala podrà oscil·lar entre 1/2.000 i 
1/50. 

•  Planta general. Si per la seva magnitud es representés a una escala gran, es pot quartejar en subplànols. L’es-
cala podrà oscil·lar entre 1/400 i 1/40. 

•  Plànol de planta clau, sobre la planta general completa. Ha d’incloure els talls de les seccions i el sentit de 
projecció, els alçats i la seva projecció, les finestres de les plantes de detall, els detalls, el número de les foto-
grafies i el seu camp de cobertura. L’escala serà la mateixa que la planta general. 

•  Plantes de detall. Escala entre 1/50 i 1/10. 

•  Detalls per documentar petits àmbits. Escala entre 1/20 i 2/1. 

•  Seccions generals. Mateixa escala que la planta general. 

•  Seccions de detall. Mateixa escala que les plantes de detall. 

•  Alçats generals. Mateixa escala que la planta general. 

•  Alçats de detall. Mateixa escala que les plantes de detall. 

3. Entenem per informació susceptible de ser integrada al SIG tota aquella que pot ser georeferenciada al territori. 
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Les plantes, les seccions i els alçats del jaciment han d’incloure les cotes i la identificació de les UE. 

Es recomana que tots els plànols recullin, a l’angle superior dret, la planta del jaciment, remarcant les estruc-
tures corresponents de cada plànol. 

La documentació planimètrica que s’entregui haurà de seguir les directrius següents:

•  La caràtula constarà de tres parts superposades. La part superior inclourà l’anagrama del promotor i la lle-
genda o el mapa comarcal. La intermèdia, el nom de l’actuació, del lloc, del terme municipal i de la comarca. 
La inferior, el nom del plànol, la numeració amb relació al nombre total de plànols, l’escala (incloent-hi la 
representació gràfica), la data de la presa de dades, autors i nom del fitxer digital que també ha d’identificar 
el disc (.dxf). 

•  El primer plànol haurà de ser el de situació i tindrà el numero 00. La seva caràtula és l’única que afegirà el 
mapa comarcal. A partir d’aquí els plànols es numeraran consecutivament (01 planta emplaçament, 02 topo-
gràfic, 03 planta clau, 04 planta general, 05...). 

•  En els plànols de secció s’incorporarà un esquema de la planta, a mida reduïda, per indicar el lloc on es troba 
la secció. Les seccions tindran sempre referència a un pla de cota comú a tota l’excavació.

•  Referències externes. Sempre que s’utilitzin aquestes (per exemple, fotografies), caldrà adjuntar-les, especi-
ficant la ruta relativa.

•  Imatges inserides. En el cas d’utilitzar fotografies o escàners de pantògrafs en els plànols, aquests només 
s’entendran com a informació complementària i no pas com a dada única dels plànols principals.

6.3. Dibuix arqueològic i paleontològic en format cad per integrar al sig

Els resultats de les intervencions arqueològiques i paleontològiques dibuixats en format CAD i inclosos a les 
memòries hauran de complir els requisits següents:

•  Situació del resultat de la intervenció arqueològica (dibuix gràfic) en les coordenades UTM originals. En el 
cas de Catalunya, UTM31NED50 o UTM31N ETRS89. Aquesta informació s’haurà d’especificar.

•  Dibuix dels elements gràfics a escala 1:1. No s’admeten factors d’escala en el dibuix.

•  La informació final per capes no ha de contenir blocs de dibuix, malgrat que aquests es puguin utilitzar per 
generar i editar la informació gràfica.

•  La informació final del fitxer CAD s’estructurarà segons l’atribut “nom de capa” i la seqüència:

- Delimitació de l’àmbit de la intervenció

- Cambrià

- Ordovicià

- Silurià

- Devonià

- Carbonífer

- Permià

- Triàsic

· Inferior

· Mitjà

· Superior

- Juràssic

· Lias

· Dogger

· Malm
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- Cretaci

· Inferior

· Superior

- Terciari

· Paleocè

· Eocè

· Oligocè

· Miocè

· Pliocè

- Quaternari

· Pleistocè/Plistocè

· Holocè

- Paleolític

- Neolític

- Bronze

- Ferro Ibèric-Colonitzacions

- Món Romà

- Medieval

- Edat Moderna

- Edat Contemporània 1789-1999 (exclosa la Guerra Civil)

- Guerra Civil (1936-1939)

- Segle xxi

- Indeterminat

A cadascuna d’aquestes capes s’hi assignarà, exclusivament, la informació gràfica corresponent a cada 
període.

•  Capa: “Etiquetes UE” (text): capa amb la informació textual de la “Unitat Estratigràfica”. En aquesta capa 
no es permet cap altre element que no siguin les etiquetes de text. No es permeten elements gràfics 
(punts, línies, polígons, etc.).

•  Capa “Toponímia_Descriptiva”: elements de tipus text que es considerin necessaris (sempre referent a les 
intervencions) per a la interpretació correcta de la informació o que hi afegeixin informació addicional.

•  A l’Espai Model d’AutoCAD tan sols s’ha d’incloure el resultat de les intervencions en la seva ubicació geogrà-
fica real. No es permeten còpies ni translacions de la informació dins l’Espai Model.

•  Tota la informació auxiliar (parcel·lari, carrers, toponímia, caràtules, formats de paper, etc.), utilitzada com 
a informació de referència subministrada pel l’Institut Cartogràfic de Catalunya, administracions locals o 
altres entitats que no sigui estrictament resultat de les intervencions, haurà d’estar en una mateixa capa.

•  Les seccions s’han de dibuixar en capes generades a tal efecte. No es permet la coincidència de plantes i 
seccions en una mateixa capa.

•  Les imatges i/o fotografies s’hauran d’inserir en una capa creada a tal efecte: capa “Imatges_Fotografies”.

•  Les imatges i/o fotografies inserides al fitxer CAD hauran d’estar convenientment enllaçades per ser visibles 
en obrir el document per part d’usuaris tercers (les referències externes s’han de mantenir per visualitzar la 
informació de manera convenient).

•  El nombre d’Espai Paper (presentacions) generat amb AutoCAD és il·limitat. Per cada Espai Paper generat 
s’haurà de lliurar un document en format .pdf (A3 o superior). Com a mínim s’hauran de generar tants Espai 
Paper com capes cronològiques s’hagin generat en l’Espai Model. 
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      annex 7
Documentació fotogràfica

La documentació fotogràfica ha de recollir els aspectes generals i de detalls singulars per a la interpretació 
correcta de la informació objecte de l’encàrrec. 

•  La documentació fotogràfica es presentarà en suport digital amb una resolució mínima de 4 megapíxels, i on 
cada arxiu fotogràfic sigui un arxiu individualitzat.

•  El format de les fotografies digitals serà JPEG, TIFF, PNG sense comprimir, amb una resolució de 1920 x 1080 
i una mida de 16 x 9, i en el cas de les fotografies impreses una qualitat de 300 ppp a 600 ppp.

•  És imprescindible identificar les imatges: cada imatge anirà acompanyada al peu d’una descripció seguint 
aquest model: (sigles jaciment_núm. de foto_any_indicació de si ha estat feta abans dels treballs (A) o des-
prés (D)_descripció _cognom autor/a).

   Exemple: (sigles jaciment_núm. foto_any(A)_descripció_autor)

•  Les sigles dels jaciments constaran de tres lletres, com a màxim, que en principi coincidiran amb les inicials 
del nom del jaciment. En cas que hi hagi diverses campanyes d’intervenció en un jaciment el mateix any, 
aquestes s’identificaran amb lletres minúscules.

•  La llista o inventari de les imatges es recollirà en l’índex corresponent i amb paginació, que se situarà al lloc 
que li correspongui d’acord amb el sumari, tant en paper com en suport digital. Aquest índex paginat només 
recollirà la informació entre parèntesi. Juntament amb la llista es presentarà un mosaic de totes les fotografi-
es perquè puguin ser fàcilment identificables, on constarà com a peu de foto el literal descriptiu.

•  Les imatges es lliuraran en un CD/DVD que anirà identificat amb les mateixes dades que la part textual i dins 
d’un directori “Fotografies” que s’estructurarà en tants subdirectoris com anys i campanyes arqueològiques 
s’hagin efectuat “Any_Campanya”. L’estructura de subdirectoris es duplicarà per a les imatges amb una qua-
litat de 300 ppp a 600 ppp.
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      annex 8
Cessió de drets de publicació

La Generalitat de Catalunya es reserva els drets d’explotació, sense límit territorial ni temporal, de tota la do-
cumentació i dades produïdes fruit dels seus encàrrecs, qualsevol que sigui el seu tipus o format, sens perjudici 
dels drets morals que l’adjudicatari tingui en la seva condició d’autor. En aquest cas, l’adjudicatari no podrà fer 
ús o divulgació d’aquests documents de forma total, parcial, directa, indirecta o extractada, sense el consenti-
ment per escrit del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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      annex 9 (formulari)
Fitxa tècnica per a intervencions arqueològiques i paleontològiques

Camps del formulari: 

Resum

Municipi

Comarca

Coordenades UTM i m.s.n.m.

Superfície avaluada

Estat de conservació

Tipus d’intervenció: Preventiva / Urgència / Investigació

Tipus d’activitat: Excavació / Prospecció / Control / Mostreig / Documentació / Tractament 

 de restes

Cronologia

Dates d’execució

Promotor

Lloc de dipòsit temporal

Director/a o directors/es

Redactor/a o redactors/es de la memòria

Paraules clau





An
ne

x 
2

101

      annex 10 (formulari)
Fitxa d’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya

Camps del formulari:

Marcar l’opció que correspongui: Nou jaciment / Jaciment ja inventariat (només s’hauran 

 d’emplenar les noves dades aportades)

Nom del jaciment

Altres noms

Número del jaciment (només en cas que ja estigui inventariat)

Municipi 

Comarca

Tipus de jaciment

Cronologia

Estat de conservació

Descripció de l’estat de conservació

Altitud

Profunditat (només en cas de jaciments subaquàtics)

Distància de la costa (només en cas de jaciments subaquàtics)

Accés: Fàcil / Difícil / Vehicle tot terreny

Context del jaciment

Descripció del context

Coordenades UTM (ED50 / ETRS89)

Descripció

Resum de la descripció

Notes

Notícies històriques

Protecció legal: Sí / No

Categoria (protecció legal)

Classificació (protecció legal)

Disposició/ns (protecció legal)

Protecció física: Sí / No

Tipus (protecció física)
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Descripció (protecció física)

Ubicació del material

Documentació

Bibliografia (vegeu apartat 2.5.2. i Annex 4 del manual d’estil)

Autor/a fitxa

Data realització fitxa



annex 3

Jaciments intervinguts en  
projectes d’investigació durant els  

biennis 2010-2011 i 2012-2013
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jaciments intervinguts en projectes d’investigació durant 
els biennis 2010-2011 i 2012-2013

Nom intervenció Nom municipi Nom comarca Període/
Cronologia

S. de Queralt - el Portet, S. de la 
Figuerassa - Nou Comes - Tossal de 
la Guàrdia

Diversos municipis Berguedà Paleontologia

Espinau Diversos municipis Noguera Paleontologia

Orcau 1 Isona i Conca Dellà Pallars Jussà Paleontologia

Actuació paleontològica a diversos 
afloraments eocens de Catalunya Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Paleontologia

Afloraments permotriàsics Diversos municipis Diverses es 
comarques Paleontologia

Abric Romaní Capellades Anoia Paleolític-
Epipaleolític

Balma del Gai Moià Bages Paleolític-
Epipaleolític

Cova del Toll Moià Bages Paleolític-
Epipaleolític

Cova de les Teixoneres Moià Bages Paleolític-
Epipaleolític

Balma de les Borres Febró, la Baix Camp Paleolític-
Epipaleolític

Cova del Rinoceront de la pedrera 
de Ca n’Aimerich Castelldefels Baix Llobregat Paleolític-

Epipaleolític

Cova Foradada Calafell Baix Penedès Paleolític-
Epipaleolític

Balma de la Griera Calafell Baix Penedès Paleolític-
Epipaleolític
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Montlleó Prats i Sansor Cerdanya Paleolític-
Epipaleolític

Balma de la Vall Montblanc Conca de Barberà Paleolític-
Epipaleolític

Molí del Salt Vimbodí i Poblet Conca de Barberà Paleolític-
Epipaleolític

Cova del Gegant Sitges Garraf Paleolític-
Epipaleolític

Abric Pizarro Àger Noguera Paleolític-
Epipaleolític

Cova del Parco Alòs de Balaguer Noguera Paleolític-
Epipaleolític

Cova Gran Santa Linya Avellanes i Santa Linya, les Noguera Paleolític-
Epipaleolític

Roca dels Bous Camarasa Noguera Paleolític-
Epipaleolític

La Llau de la Costa Isona i Conca Dellà Pallars Jussà Paleolític-
Epipaleolític

Bòbila Ordís Porqueres Pla de l’Estany Paleolític-
Epipaleolític

Cau d’en Roure Serinyà Pla de l’Estany Paleolític-
Epipaleolític

Cova de l’Arbreda Serinyà Pla de l’Estany Paleolític-
Epipaleolític

Incarcal i Conca de Banyoles - 
Besalú Diversos municipis Pla de l’Estany

Paleontologia. 
Paleolític-
Epipaleolític

L’Hort de la Boquera Margalef Priorat Paleolític-
Epipaleolític

Camp dels Ninots Caldes de Malavella Selva
Paleontologia. 
Paleolític-
Epipaleolític
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Barranc de la Boella Canonja, la Tarragonès
Paleontologia. 
Paleolític-
Epipaleolític

Can Llobateres Sabadell Vallès Occidental
Paleontologia. 
Paleolític-
Epipaleolític

Torrent de Vallparadís Terrassa Vallès Occidental
Paleontologia. 
Paleolític-
Epipaleolític

Cova de Can Sadurní Begues Baix Llobregat
Paleolític-
Epipaleolític / 
Neolític-Bronze

Cova de Sant Llorenç Sitges Garraf
Paleolític-
Epipaleolític / 
Neolític-Bronze

Prospecció i sondejos del pantà de 
Sant Llorenç de Montgai Camarasa Noguera

Paleolític-
Epipaleolític / 
Neolític-Bronze

Massís de les Gavarres Bisbal d’Empordà, la Baix Empordà Neolític-Bronze

Dolmen del Puig ses Forques Calonge Baix Empordà Neolític-Bronze

Mines prehistòriques de Gavà-Can 
Tintorer (Parc Arqueològic) Gavà Baix Llobregat Neolític-Bronze

Cova Bonica Vallirana Baix Llobregat Neolític-Bronze

La Dou Vall d’en Bas, la Garrotxa Neolític-Bronze

Poblament de les valls transversals 
entre la serra Llarga i la serra de 
Montclús

Diversos municipis Noguera Neolític-Bronze
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Megàlit de la Foleda Baix Pallars Pallars Sobirà Neolític-Bronze

La Draga Banyoles Pla de l’Estany Neolític-Bronze

Prospecció a Vallfogona de 
Ripollès, Riudaura i Vidrà Diversos municipis Diverses comarques Neolític-Bronze

Mas Gusó Bellcaire d’Empordà Baix Empordà Neolític-Bronze / 
Ferro-Ibèric / Romà

Mas Castellar Pontós Alt Empordà Ferro-Ibèric

Hortes de Cal Pons / Corral Nou Pontons Alt Penedès Ferro-Ibèric

Castellot de la Roca Roja Benifallet Baix Ebre Ferro-Ibèric

El Bordissal Camarles Baix Ebre Ferro-Ibèric

L’Assut Tivenys Baix Ebre Ferro-Ibèric

Illa d’en Reixac Ullastret Baix Empordà Ferro-Ibèric

Oppidum del Puig de Sant Andreu Ullastret Baix Empordà Ferro-Ibèric

Puig Castellar Sta. Coloma de Gramenet Barcelonès Ferro-Ibèric

Sant Miquel de Sorba Montmajor Berguedà Ferro-Ibèric

Turó de Baltarga Bellver de Cerdanya Cerdanya Ferro-Ibèric

Els Vilars Arbeca Garrigues Ferro-Ibèric

San Jaume / Mas d’en Serrà Alcanar Montsià Ferro-Ibèric

La Ferradura Ulldecona Montsià Ferro-Ibèric

Monteró 1 Camarasa Noguera Ferro-Ibèric

El Calvari Molar, el Priorat Ferro-Ibèric
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Sebes Flix Ribera d’Ebre Ferro-Ibèric

Castellet de Banyoles Tivissa Ribera d’Ebre Ferro-Ibèric

Montbarbat Lloret de Mar Selva Ferro-Ibèric

Poblat ibèric del Castellvell Olius Solsonès Ferro-Ibèric

La Cella Salou Tarragonès Ferro-Ibèric

Poblat ibèric de Castellsalvà / Tossal 
de la Pleta Belianes Urgell Ferro-Ibèric

Els Estinclells Verdú Urgell Ferro-Ibèric

Puig del Castell de Samalús Cànoves i Samalús Vallès Oriental Ferro-Ibèric

Les Maleses Montcada i Reixac, Sant 
Fost de Campsentelles Vallès Oriental Ferro-Ibèric

Prospecció arqueològica curs mitjà 
riu Gaià i sector oriental serra de 
Miramar

Diversos municipis Diverses comarques Ferro-Ibèric

Turó de la Font de la Canya Avinyonet del Penedès Alt Penedès Ferro-Ibèric 

L’Esquerda Masies de Roda, les Osona Ferro-Ibèric / 
Medieval

La Torre Roja Caldes de Montbui Vallès Oriental Ferro-Ibèric / 
Medieval

Poblat ibèric i Castellum Sant Julià de Ramis Gironès Ferro-Ibèric / Romà

El Castellot Bolvir Cerdanya Ferro-Ibèric / Romà 
/ Medieval

Cap del Vol Port de la Selva, el Alt Empordà Romà

Cova de la Guineu Font-rubí Alt Penedès Romà

Vil·la romana del Pla de l’Horta Sarrià de Ter Gironès Romà
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Foia d’Ulldecona, Sant Jordi 
d’Alfama Ulldecona Montsià Romà

Camí vell d’Amposta a Ulldecona - 
Camí vell de Godall a Ulldecona Diversos municipis Montsià Romà

Puig Ciutat Oristà Osona Romà

El Camp de les Lloses Tona Osona Romà

Forn d’Ermedàs Cornellà del Terri Pla de l’Estany Romà

Aixalelles (parcel·la 3 del polígon 
5) Ascó Ascó Ribera d’Ebre Romà

Puig Castellar Biosca Segarra Romà

Ciutat romana de Iesso Guissona Segarra Romà

Vil·la romana del Moro Torredembarra Tarragonès Romà

Can Tacó - Turó d’en Roina Montmeló Vallès Oriental Romà

Les Guillateres d’All Isòvol Cerdanya Romà 

Vil·la romana de Vilauba Camós Pla de l’Estany Romà-Tardo-
antiguitat

Santa Margarida de Sant Genís de 
Rocafort Martorell Baix Llobregat

Romà-Tardo-
antiguitat / 
Medieval

Sant Pau de Riu-sec Sabadell Vallès Occidental Romà / Medieval / 
Modern

Prospecció poblament altmedieval 
a l’Alt Camp i Conca de Barberà Diversos municipis Alt Camp Medieval

Turó al nord de Cal Ticó Castellnou de Bages Bages Medieval

Monistrol de Gaià Gaià Bages Medieval

L’Aubert Vall d’en Bas, la Garrotxa Medieval

Prospeccions comarca d’Osona Diversos municipis Osona Medieval
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Els Altimiris Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà Medieval

Prospeccions a Vilanova de 
la Barca, Alcoletge, Lleida, 
Albatàrrec, Montoliu de Lleida, 
Sudanell i Torres de Segre

Diversos municipis Segrià Medieval

Castell de Montsoriu Arbúcies Selva Medieval

Prospeccions a Alfara de Carles, 
Paüls, Aldover, Xerta, Benifallet, 
Tortosa, Mas de Barberans

Diversos municipis Diverses comarques Medieval

Poblat de Freixe Espolla Alt Empordà Medieval-Modern

Poblat de Santa Creu de Rodes Port de la Selva, el Alt Empordà Medieval-Modern

Mas Felius de Colera Rabós Alt Empordà Medieval-Modern

Torre Desvern Celrà Gironès Medieval-Modern

Castell de Besora i església de 
Santa Maria Santa Maria de Corcó Osona Medieval-Modern

Deltebre I Deltebre Baix Ebre Modern

Raïmats - Línia fortificada la 
Fatarella Fatarella, la Terra Alta Contemporani

Coma de Vaca - Coma del Freser Queralbs Ripollès Diversos

Vall de Núria Queralbs Ripollès Diversos

Vall de Valarties (valls de Restanca 
i Recules) d’Arties Naut Aran Val d’Aran Diversos

Mina de la Turquesa o del Mas de 
les Moreres Cornudella de Montsant Priorat Desconeguda





annex 4

Missions catalanes a  
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missions catalanes a l’estranger
• North Gujarat Archaeological Project-Nogap (Gujarat), Índia
   Director científic: Marco Madella (Institució Milà i Fontanals, CSIC)

•  De caçadors recol·lectors a agricultors i ramaders a la vall alta de l’Orontes: Síria i Líban. Treballs a 
Jeftelik (Homs), Síria, i Tell Labwe (Labwe, Beqaa), Líban

   Director científic: Juan José Ibáñez (Institució Milà i Fontanals, CSIC) 

• Excavacions arqueològiques a Oxirrinc (El-Bahnasa, Egipte)
   Director científic: Josep Padró Parcerisa (Universitat de Barcelona)

• La ciutat romana de Cosa: arqueologia d’un enclavament comercial, Itàlia
   Directora científica: Mercedes Roca Roumens (Universitat de Barcelona)

•  Els orígens de la complexitat sociocultural a l’Àfrica menor i el desenvolupament de la civilització 
númida: excavacions arqueològiques a Althiburos (Dahmani, província del Kef), Tunísia 

   Director científic: Joan Sanmartí Grego (Universitat de Barcelona)

•  Aplicació de noves tècniques i metodologia arqueològica a l’estepa asiàtica i sistematització de resul-
tats (Termez, Uzbekistan)

   Director científic: Josep Maria Gurt Esparraguera (Universitat de Barcelona)

• Estudi de la seqüència pleistocena de Mieso (vall del Rift), Etiòpia
   Director científic: Ignacio de la Torre Sainz (Universitat Autònoma de Barcelona)

•  Projecte la Puntilla (Nasca, ICA): pràctiques socials i producció de la vida social, en els horitzons for-
matius, Paracas de la Costa Sud del Perú, Perú

   Director científic: Pedro V. Castro Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona)

• Missió arqueològica espanyola de Tell Halula (vall de l’Eufrates), Síria
   Director científic: Miquel Molist Montañà (Universitat Autònoma de Barcelona)

• Projecte Chagarbazar, Síria
   Directors: Miquel Molist, Walter Cruells (UAB) i Universitat de Lieja

• Qarasa, Síria
   Directors: Juan José Ibáñez i Xavier Terradas (CSIC) i Dr. Frank Bremer (CNRS)

• Tell Amarna, Síria
   Directora: Adelina Millet, IPOA (UB)

• Prehistòria i art rupestre del Sàhara Occidental
   Directors: Narcís Soler, Joaquim Soler i Gabriel Alcalde (Girona)

•  Estudi paleobiològic dels grans mamífers pliopleistocènics d’Orce, Incarcal i la Boella en el context 
eurasiàtic (Dmanisi i Ubeidiya) i africà (Buia)

   IP: Bienvenido Martínez-Navarro. Ministeri de Ciència i Innovació

• Necròpolis fenícia de Tir-Al Abass, Líban
   Directora: M. Eugènia Aubet Semmler (Universitat Pompeu Fabra)

•  Investigacions arqueològiques al jaciment de Kom al-Ahmar, a Sharuna (Egipte central)
   Col·laboració entre la Fundació Arqueològica Clos i l’Institut Egiptològic de la Universitat de Tübingen, Ale-
manya

• Teotihuacán, Mèxic (Universitat de Barcelona)
   Directora: Natàlia Moragas

•  Tècniques de microscòpia per estudiar fòssils prehistòrics. Natural History Museum, British Museum, 
University College of London i University of Bradford, IPHES. Regne Unit

•  Excavacions espanyoles al mont Testaccio (Roma). Reial Acadèmia de la Història i UB. Itàlia

•  Arqueologia afrocolonial - Costa Arriba de Colón. Investigació i intervenció arqueològica de llocs de me-
mòria vinculats a la Ruta de l’Esclau de la UNESCO. 

   Associats al Camí Reial Espanyol Intercontinental a Panamà. Ibertur - Xarxa de Patrimoni, Turisme i Des. Sost. 
Panamà




