R/N: CU/CP00034 CU-2022-8

Informe justificatiu
Expedient

CU-2022-8

Unitat
promotora

Servei d'Arqueologia i Paleontologia

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Direcció i execució de les intervencions arqueològiques i paleontològiques
d'urgència al territori de Catalunya durant l'any 2022

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Pressupost licitació

78.512,40

16.487,60

Valor estimat

78.512,40

-

Termini d'execució

Import amb IVA €
95.000,00
-

12 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (en endavant LPCC)
estableix que els béns arqueològics i paleontològics son de domini públic i no poden ser
destruïts. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar per la seva protecció i defensa, de
manera que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors
condicions a les generacions futures.
D’acord amb l’article 47.2 de la Llei 9/1993 i l’article 3.1 del Decret 78/2002 del Reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, són intervencions arqueològiques o
paleontològiques els estudis directes d’art rupestre i les prospeccions, els sondeigs, les
excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense,
que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o
paleontològiques.
Les intervencions arqueològiques o paleontològiques es classifiquen en funció del motiu
que les originen en preventives, d’urgències i de recerca (art. 3.2 del Decret 78/2002, de 5
de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic).
El Departament de Cultura té competència exclusiva sobre patrimoni arqueològic i
paleontològic i ha d’intervenir amb urgència davant de qualsevol acció que posi en perill la
seva integritat, tal i com queda reflectit en l’article 20.1 d’aquest mateix decret: “La
realització d’intervencions d’urgència és acordada per la Direcció General del Patrimoni
Cultural”, que reforça l’article 50 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
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català: “El Departament de Cultura pot executar directament les intervencions
arqueològiques que consideri oportunes”.
Les intervencions sobre aquest patrimoni requereixen elaborar documents complexos i
projectes d’execució d’actuacions urgents. El Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, a la seva secció 4 (Intervencions
arqueològiques i paleontològiques d’urgència) desenvolupa normativament aquest tipus
d’intervencions (arts. 19-21). Segons l’article 19, “són intervencions d’urgència les que
cal realitzar per determinar i, si escau, preservar el valor cultural de restes
arqueològiques o paleontològiques que es descobreixen durant la realització d’una
obra o actuació en un indret on no hi havia indicis de l’existència de restes
arqueològiques o paleontològiques”. Les intervencions d’urgència venen motivades per
troballes arqueològiques o paleontològiques fetes a l’atzar arreu del territori català (art. 22.2
del Decret 78/2002), així com durant execució d’una obra on es localitzen restes
arqueològiques o paleontològiques de les quals no havia indicis previs (art. 21.1 del Decret
78/2002).
Aquestes intervencions requereixen un treball de camp, recolzat sovint amb les
consolidacions o restauracions d’alguns materials, diagnòstics, així com per les anàlisis
pluridisciplinàries adients (mediambientals, paleoeconòmiques, antropològiques,
tecnològiques i de cronologia absoluta, etc.) que permetin obtenir una interpretació objectiva
i científica, d’acord amb els requeriments de la metodologia actual. Tots aquests treballs cal
executar-los prèviament al processament de totes les dades aconseguides, i la redacció de
la memòria científica de resultats.
Cal tenir present que de les intervencions urgents poden derivar i de fet, generalment
deriven, en valoracions subjectes a dictàmens de mesures correctores, modificacions de
projectes i/o declaracions de BCIN (articles 23 i 52 del Decret 78/2002).
També és important recordar que una excavació estudia els testimonis materials i la
successió i ordenació de dades contextuals, però alhora les va destruint i traslladant a un
altre suport: la memòria científica de resultats. Aquesta esdevé l’únic referent escrit de les
proves en què es fonamenta l’elaboració d’hipòtesis concretes sobre la interpretació dels
fets; és el document final de síntesi i ha de ser el banc de dades objectives i de documents
susceptible de revisió o de reinterpretació, si escau.
Per tots aquests motius, i per a un millor seguiment i control de la qualitat, és adient la
tramitació d’un contracte anual per a fer front a les intervencions arqueològiques
d’urgència que calgui fer en el territori de Catalunya durant cada any, contracte que inclou
el treball de camp, la restauració i preparació de mostres (garbellat i rentat de sediments
per a obtenir llavors, microfauna, etc.), l’execució d’anàlisis, i la redacció de documents i
de les corresponents memòries científiques dels treballs de camp.
D’acord amb tot el que s’ha exposat es proposa la contractació de la direcció i execució
de les intervencions arqueològiques i paleontològiques d’urgència al territori de Catalunya
fins el 15 de desembre de 2022 o fins a exhaurir l’import màxim establert de 95.000,00 €
(IVA inclòs), d’acord amb les prescripcions tècniques que regeixen aquest expedient.
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Proposta d’utilització de procediment de contractació
Procediment obert simplificat

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022

78.512,40

16.487,60

CU13

D/227001300/4430/0000

Vist i plau

Montse Martínez Armengol
Cap del Servei de Gestió (e.f)

Elsa Ibar Torras
Directora General del Patrimoni Cultural

