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Departament de Cultura
Direcció General d’Arxius
Biblioteques i Patrimoni
Servei d’Arqueologia i Paleontologia

PROPOSTA DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I BAREM DE PREUS PÚBLICS PER A LA
REALITZACIÓ D’INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES O PALEONTOLÒGIQUES A
CATALUNYA
A fi i efecte de facilitar els tràmits i millorar la gestió administrativa i tècnica de les
intervencions, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia estableix les següents pautes:
Pel que fa a la documentació annexa que cal presentar per a la tramitació d’un expedient,
juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
−

Un projecte d' intervenció amb la valoració econòmica detallada, la documentació
reglamentària i una proposta de direcció. El projecte hauria de contenir el programa dels
treballs a realitzar, el permís de la propietat, la indicació de la metodologia i les tècniques
a emprar, el temps d’execució, el nombre de persones que hi treballaran i totes aquelles
dades que contribueixin a la concreció del projecte. El pressupost especificarà el personal
i els mitjans que es destinaran a la intervenció. Hi haurà un director per intervenció, però
l’equip es podrà completar amb diversos tècnics a temps complert o parcial. Una persona
de l’equip haurà de disposar de la titulació acreditativa d’haver realitzat el recurs
preventiu, i serà la responsable del pla de seguretat específic de la intervenció.

−

Un pla de seguretat i salut adaptat a les fases de camp i laboratori elaborat per la persona
responsable o l’empresa adjudicatària del projecte, d’acord amb la normativa vigent i els
requeriments de la metodologia arqueològica o paleontològica a emprar.

Així mateix s’haurien d’observar les següents prescripcions tècniques pels treballs de camp
de gabinet i de laboratori:
1) Els treballs de camp s’iniciaran quan el projecte i la direcció proposada hagin estat
aprovats pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia i el director general del Patrimoni Cultural
hagi emès resolució favorable a tal efecte.
2) S’haurien de traslladar les mostres per analitzar als laboratoris corresponents.
3) S’haurien de transportar les terres a l' abocador, si escau.
4) S’haurien de traslladar els materials exhumats al lloc de dipòsit provisional autoritzat per la
Direcció General del Patrimoni Cultural.
5) Una vegada presentada i acceptada la memòria de la intervenció i quan la Direcció
General del Patrimoni Cultural hagi determinat el lloc de dipòsit definitiu dels materials
arqueològics o paleontològics recuperats, el qual s’haurà de comunicar en el termini
màxim d’un any, al director de la intervenció, a l’empresa adjudicatària (si escau) i a la
institució receptora dels materials, aquest/s els traslladaran al lloc indicat per a la
realització del dipòsit definitiu. Juntament amb els materials es lliurarà un llistat de les
caixes o de les mòmies especificant el contingut. El material singular museïtzable,
restaurat o susceptible de ser restaurat, es lliurarà en caixes a part.
6) El director o directors de la intervenció hauran de dirigir, coordinar i distribuir les tasques
de l’ equip que l’executarà.
7) Durant el procés del treball de camp s’haurà d’observar el següent:
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− La relació i descripció de les diferents Unitats Estratigràfiques (UE) (estàndards Harris),
nivells, capes o estrats geològics.
− La recuperació de tot el material moble, el siglat, i el rentat, si escau.
− El material de construcció s’individualitzarà, numerarà i embalarà en bosses i caixes
amb la identificació o signatura corresponent que ha d’ incloure com a mínim el nom, l’
any, el sector i la UE o capa. En cas de material comú i repetitiu es procedirà d’acord
amb les indicacions del Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
− La ceràmica es guardarà en bosses i aquestes en caixes de plàstic normalitzades. Les
peces ceràmiques senceres s’embalaran individualment. En cas de material comú i
repetitiu es procedirà d’acord amb les indicacions del Servei d’Arqueologia i
Paleontologia.
− Els elements en vidre, pedra, os, resina fòssil, metall, etc. es guardarà individualment
en bosses hermètiques i en caixes sempre que sigui compatible amb la seva
conservació.
− El material osteològic humà, faunístic i d’altres d’origen biològic s’embalarà a part,
seguint les indicacions dels especialistes.
− La consolidació de restes no extretes i dels materials recuperats que ho requereixin
s’haurà de dur a terme emprant mètodes i materials que no impliquin processos
irreversibles ni posin en perill la integritat del bé i amb la conformitat del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia.
− L’aixecament del material biològic i la recollida de mostres per a les anàlisis
pluridisciplinàries es durà a terme per part d’especialistes o seguint les directrius
d’aquests i es guardaran amb la identificació bàsica (nom, any, sector, UE o capa).
− El dibuix, documentació cartogràfica i fotogràfica seguiran les directrius marcades al
manual d’estil.
8) La direcció de les intervencions haurà de proposar les anàlisis pluridisciplinàries que
considerin imprescindibles per a la correcta interpretació del jaciment i podrà requerir la
presència d’especialistes quan s’escaigui. En el cas d’intervencions en jaciments amb
estructures funeràries, caldrà la direcció, codirecció o participació d’antropòlegs.
9) Durant el procés del treball de camp caldrà adoptar les mesures necessàries per evitar el
deteriorament futur, i dur a terme, si escau, el/s tractament/s de les restes no extretes que
autoritzi el director general del Patrimoni Cultural.
10) La persona amb el recurs preventiu serà la responsable del pla de seguretat específic de
la intervenció.
11) S’hauran de realitzar el treballs necessaris per l’estabilització, consolidació o restauració, si
escau, de materials arqueològics o paleontològics recuperats durant la/les intervenció/ns.
12) S’hauran de realitzar els treballs subsidiaris per a estudiar les mostres en les anàlisis
pluridisciplinàries: rentat i garbell de sediments i selecció de mostra (llavors, carbons,
microfauna, etc.), preparació de mostres de material inorgànic (làmina prima, altres, etc.).
13) S’hauran de traslladar les mostres esmentades als punts anteriors als laboratoris
corresponents per a dur a terme els estudis i les analítiques pertinents.
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14) La direcció de la/les intervenció/ns haurà d’elaborar els informes necessaris i la memòria
de resultats, segons l’estipulat a la normativa legal vigent i d’acord amb les directrius del
Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
15) S’hauran d’estudiar i processar els materials recuperats en el gabinet i/o laboratori que
l'adjudicatari aportarà com a lloc d’estudi i dipòsit provisional de les restes. En el cas que
calgui algun nou trasllat de materials concrets a un altre gabinet o laboratori per al seu
estudi, s’haurà de comunicar al Servei d’Arqueologia i Paleontologia.
16) El director o directors de les intervencions hauran de realitzar les reunions necessàries
amb els especialistes i els responsables dels estudis pluridisciplinars que hagin intervingut
a fi i efecte d’elaborar un estudi integral del/s jaciment/s objecte d’estudi.
17) S’haurà de dur a terme la consolidació-restauració de materials mobles significatius
pendents.
18) S’hauran de realitzar els dibuixos del material moble significatiu que es consideri necessari
per a la correcta interpretació del/s jaciment/s els quals inclouran la identificació bàsica de
la intervenció (nom, any, sector, UE o capa, autor).
19) S’haurà de realitzar la documentació cartogràfica i fotogràfica d’acord amb les directrius
marcades al manual d’estil.
20) Les fitxes d’inventari s’elaboraran segons model adjunt al manual d’estil a fi i efecte de
poder ser integrades a les Bases de Dades de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
de Catalunya.
21) La persona amb el recurs preventiu serà la responsable del pla de seguretat específic de
la intervenció al laboratori de l’empresa adjudicatària.
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BAREM DE PREUS PUBLICS D’INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I/O PALEONTOLÒGIQUES EXTRETS
A PARTIR DE DADES DE CONTRACTE D’URGÈNCIES GENCAT 2011-2012

CATEGORIA PROFESSIONAL

TARIFA A
(CAMP)
PREU /
HORA

TARIFA B
(GABINET I
LAB.)
PREU / HORA

OBSERVACIONS
Preu d’elaboració memòria
científica: 50 % del import
total de la direcció en
condicions normals.

Arqueòleg / paleontòleg director

33,50 €

-

Tècnic arqueòleg/ paleontòleg

30,00 €

23,50 €

30,00 €

23,50 €

28,00 €

-

Tècnic topògraf

31,50 €

-

Tècnic dibuixant

27,50 €

-

21,00 €

-

56,00 €

-

57,50 €

-

Tècnic especialista
(antropòleg, bioarqueòleg, etc.)
Tècnic en conservaciórestauració

Auxiliar
(personal de suport)
Maquinària
Tipus Bobcat
Maquinària
Tipus mixta

Nota: tots els preus i condicions estan calculats amb l’IVA exclòs.
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