INSITU SCP
Una vegada finalitzada una intervenció arqueològica, en un termini que no ha de
sobrepassar els 20 dies, l’adjudicatari ha de presentar a la DGPC un informe
preliminar. Si la memòria científica dels treballs es presenta dins del mes posterior
a la finalització dels treballs no caldrà entregar l’informe preliminar.
L’objectiu d’aquest informe és donar a conèixer els resultats preliminars de la
intervenció que havia estat autoritzada, així com les accions futures respecte el
jaciment que proposa el director tècnic. S’han de presentar a la DGPC un exemplar
en format paper i digital (CD). El CD ha de contenir els arxius en format .pdf .
L’informe preliminar haurà d’estar degudament signat per l’adjudicatari i pel
directori tècnic. Aquest informe haurà de contenir la següent informació:
a. Situació del jaciment arqueològic.
b. Antecedents històrics i arqueològics relacionats geogràficament i temporalment
amb el jaciment intervingut.
c. Motius de la intervenció arqueològica i objectius.
d. Descripció dels treballs realitzats, metodologia emprada i resultats preliminars.
Descripció dels treballs que cal fer i que s’inclouran a la memòria científica.
e. Conclusions preliminars.
f. Valoració de la possible afectació del patrimoni arqueològic o paleontològic pel
planejament o futura execució de projecte d’urbanització. Caldrà indicar la
necessitat de futures actuacions a nivell arqueològic. Caldrà valorar també la
possibilitat d’evitar o reduir l’afectació de les restes i mesures a prendre per
aconseguir-ho.
g. Proposta de mesures de conservació o salvació a aplicar, si es considera que
l’execució del planejament és incompatible amb la conservació in situ de les restes.
h. Annex de planimetria: plànol de situació de les troballes en relació a la topografia
i plànol de situació de les troballes en relació al planejament.
La memòria científica
En el termini màxim de 6 mesos des de l’acabament dels treballs de camp,
l’adjudicatari ha de lliurar a la DGPC un exemplar de la memòria científica en
format paper i digital (CD). L’adjudicatari farà entrega de la memòria científica a la
DGPC. La memòria haurà d’estar degudament signada per l’adjudicatari i el director
tècnic.
En el cas de les memòries de prospecció, el termini de lliurament és de 10 dies des
de l’acabament dels treballs de camp, en lloc de 6 mesos.
El contingut de la memòria serà el següent:
a. La situació del jaciment o lloc de la intervenció, especificant l’entorn geològic i
geogràfic, l’accés, les coordenades geogràfiques i l’altura sobre el nivell del mar. En
el cas d’intervencions subaquàtiques cal indicar la profunditat i les característiques
del fons.
b. Les notícies històriques i les intervencions anteriors, si n’hi ha.
c. Les motivacions de la intervenció i els seus objectius. Informació sobre la
proposta de planejament, si n’hi ha.
d. El programa dels treballs realitzats i la metodologia emprada.
e. La descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes mobles i
immobles, amb un registre
planimètric i fotogràfic reproduïble amb garanties de qualitat. En el cas
d’intervencions en zones urbanes, la documentació planimètrica s’ha de lliurar
referenciada segons les coordenades UTM.
f. Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, les interpretacions de la
intervenció i el context històric.
g. L’annex de documentació planimètrica.
h. L’annex amb els resultats i les conclusions de les anàlisis realitzades.
i. Inventari dels materials amb una descripció de les sigles utilitzades.
j. Inventari de les Unitats Estratigràfiques
k. Reportatge fotogràfic
Annex de documentació planimètrica
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La representació gràfica dels estudis arqueològics mostra els resultats de la
intervenció arqueològica sobre un jaciment. Aquesta documentació també presenta
la relació entre les restes i qualsevol planejament que les afecti, de forma tal que
es puguin prendre decisions sobre quines actuacions dur a terme en un futur.
Aquesta documentació es presenta, en diferents graus, tant a l’informe preliminar
com en la memòria científica. La documentació planimètrica d’una intervenció
arqueològica es presenta en formats estandarditzats i generalistes: en paper, com
un annex a l’informe preliminar i la memòria i en formatdigital: Autocad (.dwg) o
Microstation (.dgn o .dxf)
CONDICIONS GENERALS
Objectius
L’objectiu general dels treballs i estudis arqueològics és determinar l’existència o no
de restes arqueològiques en una zona on s’està projectant un planejament
urbanístic o s’està en procés d’execució d’un projecte. Una vegada analitzada la
presència, si aquesta és positiva, caldrà preveure totes les mesures necessàries de
cara a la protecció del patrimoni arqueològic.
Amb aquesta finalitat la feina arqueològica hauria d’iniciar-se durant la fase de
redacció del planejament.
Començarà bàsicament amb una prospecció superficial o un mostreig que contempli
la totalitat de la zona afectada. L’actuació arqueològica pot finalitzar amb una
excavació en extensió d’un jaciment arqueològic, que és la forma de conèixer i
documentar el patrimoni arqueològic.
Així mateix, i si és necessari, es realitzaran treballs d’assessorament i/o d’ampliació
de l’estudi, durant la fase d’execució de l’obra.
Equip i Organització
L’adjudicatari disposarà de l’equip i l’organització suficients per desenvolupar els
treballs en els termes que fixa la llei.
L’adjudicatari, per a cada grup de treballs corresponents a un mateix projecte i/o
obra, designarà:
- Un director d’intervenció arqueològica:
- Un equip d’arqueologia:
Instal·lacions i mitjans materials
L’adjudicatari disposarà de tot tipus de materials, maquinària i programes
informàtics necessaris per al compliment de les tasques encomanades, que li
permetin lliurar la informació sol·licitada en els terminis i formats fixats en aquesta
normativa.
En cas de no disposar de maquinària o de laboratori per a la realització dels assaigs
aquests poden ser subcontractats sota les mateixes condicions de qualitat,
valoració i terminis.
Les obligacions i responsabilitats tècniques de l’adjudicatari són les mateixes encara
que els treballs siguin realitzats per una empresa subcontractada.
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