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presentació

És una satisfacció poder oferir aquesta publicació amb els 

articles de les feines presentades a les V Jornades d’Arqueo-

logia de les Illes Balears celebrades a Palma durant els dies 28 i 

29 de setembre de 2012. 

Amb el llibre que tenen a les seves mans torna a quedar 

demostrada l’excel·lent trajectòria que estan experimentant les 

Jornades  d’Arqueologia  de  les  Illes  Balears  organitzades, 

principalment,  per  la  Secció  d’Arqueologia  del  Col·legi 

Oficial  de  Doctors  i  Llicenciats  en Filosofia  i  Lletres  i  en 

Ciències de les Illes Balears. Cal recordar que a les primeres 

Jornades celebrades l’any 2006 a Manacor, es varen presentar 

12 xerrades, totes elles amb temàtiques força variades però 

sempre  dins  de  l’àmbit  mallorquí,  i  que  l’any  2009,  el 

Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca 

va voler col·laborar amb aquella iniciativa publicant aquells 

12 treballs. 

Aquella bona embranzida inicial va seguir donant fruïts 

a les jornades de 2007 fetes a Felanitx, de 2008 a Maó, i de 

2010 a Eivissa, passant a ser una reunió no només de temes de 

Mallorca,  sinó  de  totes  les  Illes  Balears.  Totes  aquelles 

jornades varen ser un èxit de participació i d’organització, i 

també varen poder  arribar a ser convenientment publicades. 

Tot plegat va fer que s’anés consolidant aquell lloc de trobada, 

actualment bianual, pels professionals que treballen en temes 

relacionats amb l’arqueologia de les nostres illes. La mostra 

més evident de tals afirmacions és que a les jornades de l’any 

passat es varen arribar a presentar 44 xerrades on s’exposaren 

treballs  vinculats  a  les illes  de Mallorca,  Menorca,  Eivissa, 

Formentera i Cabrera.

El  Consell  de  Mallorca,  òrgan  competent  en  matèria 

arqueològica,  no  podia  deixar  de  col·laborar  en  un 

esdeveniment tan significat celebrat a la nostra illa, i és per 

això que també ha volgut  finançar  completament  el  present 

exemplar de les  Actes V Jornades d’Arqueologia de les Illes 

Balears.

Els  articles  aquí  publicats  són  una  molt  completa 

representació  del  que  és  avui  l’arqueologia  de  les  Illes 

Balears. La seva reduïda extensió acompanyada d’un nombre 

abundant  d’il·lustracions  fan  que  el  seu  interès  no  quedi 

únicament centrat en el món científic, sinó també per a tota 

aquella persona aficionada a l’arqueologia i, fins i tot, per al 

públic en general.

Joan Rotger Seguí

Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports

del Consell de Mallorca



pròleg

La publicació  que  tenen  entre  mans  ha  estat  possible 

gràcies a la feina, majoritàriament desinteressada, de moltes 

persones que estimen l’arqueologia de les nostres illes. Pens 

que hauria de ser un deure per a tots els que treballam en el 

gremi, sovint gràcies només a diners públics, el retornar a la 

societat allò que se’ns ha pagat. Amb aquesta publicació crec 

que s’assoleix dita empresa d’una manera extensa donat que 

està composta per articles de síntesi, poc extensos i molt ben 

il·lustrats, que clouen en un producte apte i atractiu per a tota 

mena de lectors.

Un  dels  principals  objectius  de  les  Jornades 

d’Arqueologia de les Illes Balears, ja des de la seva primera 

edició, era aconseguir  un lloc comú on els  professionals de 

l’arqueologia que fan feina a les illes Balears poguessin donar 

a conèixer els seus treballs més recents. Així, tots els articles 

presentats  tenen dos elements  comuns,  per  una banda estan 

relacionats  amb  l’arqueologia,  i  per  l’altra  el  seu  marc 

geogràfic està centrat a les illes Balears.

Les  V  Jornades  d’Arqueologia  de  les  Illes  Balears, 

celebrades a Palma entre els dies 28 i 29 de setembre de 2012, 

varen ser un èxit tant de participació com de públic. També ho 

varen ser en tot allò relacionat amb la seva organització, i aquí 

cal  recordar  i  agrair  les  excel·lents  tasques  realitzades  pels 

coordinadors  Antonia  Martínez,  Jaume  Cardell  i  Antoni 

Planas. 

També vull donar les gràcies a la Societat Arqueològica 

Lul·liana i al Consell de Mallorca per la bona predisposició 

que varen tenir, i també com pels mitjans humans i materials 

que ens varen facilitar. 

En  aquelles  jornades,  promocionades  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, es varen 

arribar a presentar 44 comunicacions signades per un total de 

90  investigadors.  A  més,  tant  a  la  seu  de  la  Societat 

Arqueològica Lul·liana, com a la del Consell de Mallorca, a 

l’edifici  de la  Misericòrdia,  sovint  es va arribar  al  centenar 

d’oients. És per això que crec que hem d’estar molt contents i 

orgullosos d’haver pogut  tirar endavant la publicació de les 

actes d’un esdeveniment com aquell. 

Pens que mai no s’havia aconseguit  reunir un nombre 

tan elevat dels professionals que ens dedicam a l’arqueologia 

de  les  Balears.  Tampoc  mai  s’havien  presentat  treballs  de 

pràcticament tots els principals projectes que estan en marxa. 

Però tampoc no vull oblidar aquelles contribucions de feines 

més  modestes  que  sovint  han  anat  passant  completament 

desapercebudes i oblidades, i de les quals estic convençut que 

també són cabdals per poder conèixer certs detalls del món 

arqueològic que d’una altra manera es podien arribar a perdre 

per sempre. 

També ha estat una satisfacció veure que es publiquen 

treballs  sobre alguns  jaciments  que romanien inèdits  o dels 

quals feia anys que no se sabia res més que el que sortia a la 

premsa. 

Una altra qüestió que ha quedat ben il·lustrada en aquest 

volum són els  fruits  de  les  demandes,  entre  d’altres,  d’una 

gran  part  del  col·lectiu  d’arqueòlegs  que  feien  feina  l’any 

2008 a  Mallorca.  Llavors  es  va  demanar  una  millora en la 

concepció  dels  espais  i  infraestructures  del  Museu  de 

Mallorca. Per tant, ens alegram molt de la important millora 

dels magatzems de dit Museu presentats en aquest tom, una 

reivindicació a la qual no hem deixat de dedicar esforços i per 

la qual hem patit i seguim patint molts mals de cap. 



En aquest sentit, esperem que prest se’ns torni a fer cas i 

no es continuï  demanant malbaratar  diners públics i  privats 

per a siglar els materials arqueològics d’una manera irracional 

i gens pràctica.

En aquest volum es troben treballs centrats en labors o 

investigacions fetes a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, 

Formentera i Cabrera, o del conjunt d’algunes o de totes elles. 

Dues terceres parts  dels autors són originaris  de les nostres 

illes,  però  volem  destacar  que  una  tercera  part  són 

investigadors de la resta de l’Estat o fins i tot de l’estranger. 

La majoria dels articles estan fets per arqueòlegs, però 

també  n’hi  ha  d’elaborats  per  historiadors,  historiadors  de 

l’art,  epigrafistes,  filòlegs,  antropòlegs,  biòlegs,  geòlegs, 

museòlegs i restauradors. Són per tant un bon exemple de la 

pluridisciplinarietat  que  està  assolint  l’arqueologia,  i  també 

una bona mostra del seu de cada cop més important paper en 

la societat i en el món científic del segle XXI.

Em plau encara més poder presentar aquest volum en els 

moments terribles que el país està vivint. Certament no tinc 

dubtes  sobre  el  fet  que  s’havien  de  practicar  retallades  en 

aquell model de desenvolupament irracional basat en el crèdit 

d’uns doblers que no teníem i que haurem de seguir pagant 

durant  molts  d’anys.  Se’ns  dubte  hi  ha  despeses  molt  més 

prioritàries que allò que es pugui gastar relacionat amb el món 

l’arqueologia. Indubtablement la sanitat, l’educació i el benestar 

social han d’estar al davant d’aquest desemborsament. Però no 

s’hauria de deixar l’arqueologia al darrera de tot, perquè és un 

dels pilars per poder seguir adquirint nous coneixements de la 

nostra  història  que  hauran  de  servir  per  educar  millor  les 

futures  generacions.  A  més,  i  n’estic  ben  convençut, 

l’arqueologia hauria d’arribar a ser el motor per posar en valor 

un  bon  grapat  de  monuments  que  serveixin  com a  reclam 

turístic, i és que en aquest sentit jaciments de primer ordre no 

ens en falten. 

Per  tot  plegat,  crec  que ha estat  un  gran encert  de  la 

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 

Mallorca  haver  finançat  aquesta  publicació,  una  acció  que 

volem reconèixer i agrair, especialment a la directora insular 

de Cultura i Patrimoni, Catalina Sureda, i al vicepresident de 

Cultura, Patrimoni i Esports, Joan Rotger.

No  voldria  acabar  sense  manifestar  que  em  sembla 

evident que la publicació de les V Jornades d’Arqueologia de 

les Illes Balears es caracteritza per ser un volum molt complet 

que crec que serà una fita a tenir en compte per al món de 

l’arqueologia balear.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes 

Balears.



PROPOSTA DE METODOLOGIA PER A L’ELABORACIÓ DE VALORACIONS ECONÒMIQUES 
SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC1

Joana M. Gual2

Introducció12

Les valoracions econòmiques efectuades en el Servei de 
patrimoni històric del CIM responen a una doble demanda.

Per  una  banda,  s’han  fet  valoracions  econòmiques  de 
béns del patrimoni històric per al Jurat d’Expropiació; és el 
cas d’un pont de bestiar i d’un mur talaiòtic ubicats a  Ciuta-
della. 

Per altra, el títol XI de la Llei 12/1998 del patrimoni his-

tòric de les Illes Balears es dedica a establir les infraccions i 
sancions corresponents i, en el seu article 108, especifica que 
les infraccions, sempre que els danys causats puguin ser valo-
rats econòmicament o el responsable n’obtingui un benefici 
econòmic, se sancionaran amb multa d’entre una i quatre ve-
gades el valor del dany o del benefici. 

Per a la resta de casos, s’imposaran les quantitats esta-
blertes també en l’esmentat article. Com ja s’ha exposat en al-
tres ocasions i fins i tot avançat alguna de les propostes (Gual 
2008), el càlcul d’aquest dany o benefici és fonamental per a 
poder fer viable i coherent l’aplicació de la infracció i la re-
captació de la multa. 

A continuació s’explicaran les valoracions elaborades en 
aquests tipus d’expedients amb la intenció de donar a conèixer 
els criteris i fórmules emprats amb l’objectiu de millorar-les 
entre tots els qui treballem en la gestió del patrimoni històric, 
així com de convidar a compartir altres sistemes emprats. 

Es tracta que la discrecionalitat que la llei atorga a l’Ad-
ministració (Segura 2003, 298) en aquestes valoracions, pugui 
ser minvada mitjançant l’establiment de pautes que introduei-
xin o contribueixin a l’objectivitat i imparcialitat en la tramita-
ció dels expedients. 

1 Aquesta comunicació  no va  ser publicada per error  a les Actes de les IV Jornades 
d'Arqueologia de les Illes Balears, realitzades a Eivissa els dies 1 i 2 d'octubre de 2010, 
on es presentà. 
2 Servei de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca.

Valoració per a l'expropiació 

L’única valoració d’aquest tipus va ser elaborada l’any 
2008 a sol·licitud del Jurat d’Expropiació de la Delegació del 
Govern a les Illes Balears, per als béns afectats en l’expropia-
ció efectuada per la Conselleria d’Agricultura i Pesca a causa 
de l’obra d’ampliació d’una zona de reguiu de Ciutadella. Es 
tracta dels següents béns:  

Pont de bestiar  
Es tracta d’una construcció agrària de planta rectangular 

edificada amb la tècnica de pedra seca de 11,30 m de llarg x 
4,5 m d’ample. Té dues portes a cada façana curta amb la llin-
da i brancals de pedres ben escairades. La seva coberta és de 
dues vessants amb lloses de marès cobertes amb terra i  pe-
dreny. Està en molt bon estat de conservació. 

Mur talaiòtic 
Té una  longitud aproximada de 8  m i  conserva grans 

pedres  talaiòtiques  sota  la  paret  moderna  de  0,50  m 
d’amplada. Està molt afectat i només es veu la cara externa.

Mètode per a la valoració3 
El càlcul del valor de les edificacions es fa seguint un 

mètode simplificat anàleg al recollit en la  Instrucció 2/2006 

de 18 de desembre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i  

Innovació del Govern de les Illes Balears sobre els criteris a 
considerar per a la comprovació del valor real dels béns im-
mobles. 

Aquesta instrucció determina el valor de l’edifici, amb 
els següents paràmetres:  

3 Agraeixo a Santiago de Udaeta, arquitecte i a Daniel Mesquida arquitecte tècnic del 
Departament  d’Ordenació  del  Territori  del  Consell  Insular  de  Menorca  la  seva 
inestimable col·laboració en l’aplicació de la Instrucció que seguirem.
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Valor unitari de partida 2007 
S’obté de la  Taula de costos de la construcció tipus de 

la CAIB confeccionada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
les Illes Balear. L’any 2007 era de 284,39 €.

Preu unitari corregit 
S’obté aplicant aquesta fórmula: 
Valor unitari de partida x coeficient per antiguitat x coe-

ficient per tipologia/ús x coeficient per estat de conservació x 
coeficient per construcció executada x coeficient de qualitat

És a dir, multiplicant correlativament el Valor unitari de 
partida esmentat, per diferents coeficients, el valor dels quals 
ve establert en la Instrucció i que són els següents:

- Coeficient  per  Antiguitat:  s’estableix  més  valor  als 
immobles amb poca antiguitat. Així de 0 a 4 anys = 1,00 i de 
90 anys i més = 0,24. De manera que, a una major antiguitat li 
correspon un menor preu unitari. 

- Coeficient per tipologia/ús: es dóna un llistat de 104 
tipus. El valor per als sestadors (ovelles), vaqueries i estables 
és 1. 

- Coeficient per estat de conservació. S’expliquen qua-
tre nivells: ruïnós (declaració legal), deficient (necessiten re-
paracions importants en murs de càrrega, forjats i parets), re-
gular (amb defectes, esquerdes poc importants) i normal (no 
necessiten reparacions importants) amb un valor de 0,01, 05, 
0,85 i 1 respectivament.

- Coeficient per construcció executada. Valor 1, si hi 
ha el 100%  de l’edifici construït. Si no està acabada la cons-
trucció, es valora el tant per cent d’acord amb l’informe tècnic 
corresponent.

- Coeficient de qualitat. Pren com a base la tipologia 
d’ús que edita el COAIB. Nivell superior = 1,20. Nivell estàn-
dard = 1,00. Edificis de protecció oficial = 0,8

Cost d’execució material 
S’obté  multiplicant  la  Superfície  total  en m²  pel  Preu 

unitari corregit
Per a obtenir el valor de l’edificació, a aquest cost s’hi 

sumen les despeses generals d’empresa, el 6% de benefici in-
dustrial i el 12% d’honoraris tècnics.

Modificacions introduïdes en el mètode de la Instrucció

S’ha  d’assenyalar  que  el  valor  unitari  de  partida, 
establert  pel  COAIB,  a  priori  no  deriva  ni  correspon  a 
construccions amb una gran antiguitat o que formin part del 
patrimoni  històric  de  manera  que,  aplicant  la  Instrucció  tal 
qual,  el  resultat  que  s’obté  com  a  valoració  final,  no  és 
l’apropiat. Més endavant,  compararem el resultat aplicant la 
instrucció tal qual i, aplicant-la amb les modificacions que a 
continuació s’expliquen.

En tractar-se de  béns  immobles  del  patrimoni  històric 
hem  modificat  l’aplicació  dels  coeficients  introduint  dos 
canvis que ens permeten aproximar-nos amb més precisió  i 
rigor al tipus de bé que s’ha de valorar i  concretar un  preu 
unitari corregit més adequat.

La  primera  modificació  és  NO  aplicar  el  coeficient 
d’antiguitat,  és  a  dir,  eliminar-lo.  La  Instrucció  esmentada 
l’aplica de manera que, com més antiguitat té l’immoble, més 
baix  és  el  coeficient  que  s’aplica  i,  en  conseqüència, 
disminueix  el  preu  unitari  corregit.  Aquest  concepte 
d’aplicació  està  relacionat  amb  l’amortització  del  bé.  En 
tractar-se  de  béns  del  patrimoni  històric  (tots  amb  una 
antiguitat superior als 100 anys) aquest coeficient no té cap 
sentit  i,  a  més  a  més,  no  s’adequa  al  tipus  de  construcció 
perquè l’antiguitat és inherent a un bé del patrimoni històric i 
gairebé sempre, una major antiguitat augmenta el seu valor. 

La  segona  modificació  està  relacionada  amb  la 
necessitat que, al càlcul hi cal afegir o introduir un coeficient 
sobre  la  valoració  com a  immoble  integrant  del  patrimoni 
històric, aspecte que ja hem dit, la Instrucció no contempla. 
Atès que la definició i els valors intrínsecs que un immoble té 
com a patrimoni històric consisteix en la manca o absència de 
l’ús per al qual va ser creat,   es considera el  Coeficient de 
qualitat del preu unitari corregit, aplicat sempre en la màxima 
categoria, pot ser  l’equivalent del valor de patrimoni històric, 
és a dir, el valor 1,20.

Així,  la  formula  per  a  obtenir  el  preu unitari  corregit 
d’un immoble integrant del patrimoni històric serà:

Valor unitari de partida x (coeficient per tipologia) x (co-
eficient per estat de conservació) x 1 (coeficient per construc-
ció executada) x 1,20 (coeficient de patrimoni històric).
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El total del valor de l’edificació l’obtindrem multiplicant 
aquest preu unitari corregit per la superfície en m² que, en la 
Instrucció, és el cost d’execució material.  En la nostra pro-
posta aquest serà el valor de l’edificació ja que no hi afegirem 
les despeses generals d’empresa, el 6% de benefici industrial i 
el 12% d’honoraris tècnics que la Instrucció hi suma.  

Estimació del valor del pont de bestiar

Preu unitari corregit = 284,39 €  x  1 (coeficient per tipo-
logia) x 1 (coeficient per estat de conservació) x 1 (coeficient 
per construcció executada) x 1,20 (coeficient de qualitat/patri-
moni històric) = 341,26€

Superfície – 11,30 x 4,5 m = 50,85m²

TOTAL = 50,85 x 341,26 = 17.353,07  €

Fórmula sense modificar
284,39  €  x  0,24  (coeficient  per  antiguitat  més  de  90 

anys) x 1 (coeficient per tipologia) x  1 (coeficient estat de 
conservació) x 1 (coeficient per construcció  executada)  x 1 
(coeficient de qualitat ) = 68,25€

Estimació del valor del Mur talaiòtic

En aquest cas, el càlcul es fa seguint el Llibre de preus  

de la construcció 2007 que edita el Col·legi d’arquitectes tèc-
nics i aparelladors. 

Així, la paret seca amb esquena d’ase té un preu per me-
tre lineal de 63,22 €. En aquest preu se li ha de treure el ci-
ment o morter i queda amb 56,57 €. 

TOTAL = 56,57 x 8 m de longitud = 452,56 €

A aquest preu de cost actual se li ha d’afegir el valor o 
coeficient de patrimoni històric arqueològic. 

TOTAL = 452,56 x 1,20 = 543,07 €

Valoracions per a expedients sancionadors

La llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears 
estableix en el seu article 108 que les infraccions es sanciona-
ran, sempre que els danys causats puguin ser valorats econò-
micament o el responsable n’obtingui un benefici econòmic, 
amb una multa d’entre una i quatre vegades el valor del dany 
o del benefici. 

S’exposen a continuació tres exemples de diferents ca-
sos objecte d’expedients sancionadors oberts l’any 2006, per 
infraccions greus, la sanció dels quals es concretà mitjançant 
la valoració econòmica del dany. 

1. Una de les infraccions és la d’atorgar llicència muni-
cipal d’obres a projectes en Béns d’interès cultural del patri-
moni  arquitectònic  sense  l’autorització  prèvia  del  CIM,  tal 
com exigeix l’article 37.1 de la llei esmentada. Aquest incom-
pliment està  tipificat  en el article  102.2  de l’esmentada llei 
com a infracció greu. 

Per a poder valorar econòmicament el dany podem re-
corre, en aquest cas, al pressupost inclòs en el projecte d’obra 
al que se li va atorgar llicència i/o es va executar sense l’auto-
rització preceptiva del CIM. S’ha de tenir en compte  que No 
totes les partides o actuacions reflectides en ell ocasionarien 
un dany al BIC i se n’hauran de triar les que impliquin un can-
vi o modificació en la configuració del bé o en el espai arqui-
tectònic, que en l’exemple tractam, una reforma de la planta 
sota coberta de l’edifici, eren:

. repicat morters antics i restauració                186,75 

. paleta i retalls elements vists           933,75 

. aïllament en sostre sobre bigues     393,96 

. instal·lació tub lluernari                      340,00 

. instal·lació climatització                1.600,00
En aquestes partides s’hauria d’afegir  com a mínim el 

16% d’IVA.                 
              
2. Un altre exemple és  atorgar llicència per obra urbana 

d’infrastructura  en  carrer  de  conjunt  històric  amb  protecció 
arqueològica sense autorització prèvia. Aquesta infracció també 
està tipificada en el article 102.2 de l’esmentada llei com a greu. 
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En aquest tipus d’obra, el valor històricocientífic lesio-
nat, és a dir, el valor del dany provocat al patrimoni arqueolò-
gic té la condició prèvia de ser probable però no segur. És a 
dir, no es troba el jaciment arqueològic en tots els carrers del 
nucli antic de la ciutat perquè a vegades les obres d’infraes-
tructures que s’han efectuat amb anterioritat ja l’han danyat. 
S’ha de tenir en compte, per tant,  que hi cap la possibilitat 
d’intervenir  sense  danyar  més  del  que  ja  es  va  danyar  en 
temps passats.

La valoració econòmica del dany que es proposa és cal-
cular el cost de la feina de seguiment per part d’un arqueòleg 
professional que hagués sigut, com a mínim, una de les pres-
cripcions de l’autorització prèvia del CIM a no ser que l’infor-
me arqueològic de l’expedient proposés una altra tipus d’in-
tervenció. 

En el cas que ens ocupa, també de l’any 2006, no es pro-
duïren troballes de materials arqueològics segon l’observació 
efectuada en els talls de la síquia. La llargària del carrer, és a 
dir, la llargària de la sèquia que es va aixecar era de 64 m de 
long. i es va efectuar amb dues jornades de feina sense el con-
trol arqueològic. 

Al respecte s’ha de dir que 28,00 €/h era l’honorari que 
el col·legi professional d’arqueòlegs (Col·legi de llicenciats de 
les Illes Balears) considera com a mínim en cas de feines que 
durin menys de 15 dies hàbils. L’obra del carrer, com a mínim, 
hauria tingut el seguiment de dues jornades de feina, el que 
significa un cost de 448 €. 

A aquesta quantitat s’ha d’afegir un 15% sobre el cost de la 
ma d’obra per al plus de material fungible, és a dir, 67,2 € i un 
20% del pressupost total de l’obra on s’insereix la intervenció 
arqueològica per a l’elaboració de l’informe i de la memòria, 
preceptius segons els reglament d’intervencions arqueològiques. 
No obstant, s’ha de dir que aplicar en un seguiment arqueològic 
aquest  % podria ser excessiu perquè aquest tipus de feina no 
implica necessàriament  la  quantitat  d’hores que requereix una 
prospecció, un sondeig o una excavació d’urgència tant en la 
durada  de  la  feina  de  camp  com en la  de  laboratori.  Podria 
resultar que el seguiment finalitzés sense haver-se d’efectuar cap 
altra  intervenció  arqueològica  més  complexa.  Considerant 
aquesta  qüestió,  podem reduir i  proposar com a increment un 
10% del pressupost, que és 2.395 €.

En total, el cost del seguiment arqueològic no efectuat és 
la suma de 448 + 67 + 2.395, és a dir, 2.910 €.

3. El darrer exemple és efectuar  treballs de condiciona-
ment en una zona arqueològica declarada BIC sense autoritza-
ció prèvia del CIM. 

El fet, objecte de l’expedient sancionador de referència 
és que en una necròpolis talaiòtica s’efectuaren diferents tre-
balls de condicionament, sense l’autorització del departament 
de Cultura del CIM, afectant el sediment arqueològic existent 
en dues de les coves d’enterrament. Infracció tipificada en el 
article 102.4 (referint-se a l’article 29.2) de l’esmentada llei 
com a greu. Els treballs foren: desbrossar de vegetació, marcar 
itinerari amb pedres, neteja de les coves i extracció del sedi-
ment que hi restava. 

En aquest exemple, la proposta de valoració del dany és 
calcular el cost de l’excavació arqueològica (no efectuada) de 
l’àrea afectada. 

Per  tal  de  concretar  la  valoració  econòmica  del  dany 
s’ha  de precisar  l’àrea  fèrtil  del  jaciment  funerari  que  s’ha 
destruït. S’ha afectat sediment fèrtil en dues coves: 

a) cova 1 – l’àrea afectada té unes dimensions de 2 m² i 
0,30 m de potència, localitzada en el lateral oest de l’entrada. 
Això és 0,60 m³.També s’ha granat, deixant la roca mare a la 
vista, tota la resta de la superfície de la cova que té unes di-
mensions de 7,90 m ampl. x 6,20 llarg.  

b) cova 2 – l’àrea afectada ocupa 53 m² amb una potèn-
cia de 0,30 abraçant tota la superfície de la cambra (8,60 m 
ampl. x 6,20 m llarg). Això és 15,90 m³.

En total, l’àrea de jaciment destruïda era de 16,50 m3 
Com a punt de partida tindrem la referència del temps que 

s’ha de menester per excavar 1 m³ amb metodologia arqueolò-
gica és de dues jornades de feina4 (1 peó + 1 arqueòleg) que es 
podria valorar en la meitat de temps si el terreny fos estèril, és a 
dir, no presentés materials ni nivell fèrtil a documentar. 
Excavació metodològica d’1 m³ = 

- 2 dies (7 h) de feina (1 peó + 1 arqueòleg) en jaciment 
fèrtil

- 1 dia de feina (1 peó + 1 arqueòleg) en un jaciment estèril

4 Aquesta referència s’ha concretat  mitjançant  la  consulta  a  arqueòlegs professionals 
sobre l’observació i la pràctica de diferents intervencions. Es tracta d’una mitja que ens 
ha semblat raonable per a poder efectuar el càlcul. 
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En el cas que ens ocupa es tracta de 16,50 m³ de sedi-
ment fèrtil, el que significa un mes de feina, d’un arqueòleg i 
d’un peó.

Segons el col·legi professional d’arqueòlegs els honora-
ris mínims eren de 2.295 / paga (sou brut x 14 pagues).

El sou brut d’un peó és de 1.100 €.
Per a comptar el cost de l’excavació arqueològica s’ha 

de sumar el sou de l’arqueòleg i del peó, és a dir, 3.451 €.
A aquest cost s’ha d’afegir un 15% com a plus de ma-

terial fungible i un 20% per l’elaboració del treball de labora-
tori i de redacció de la memòria. Aquests dos tants % es calcu-
len sobre el total del pressupost del projecte que l’equip d’in-
vestigació haurà elaborat prèviament d’acord amb el que esti-
pula  el  Decret  que  regula les  intervencions arqueològiques. 
S’ha d’assenyalar que en aquest tipus d’infracció no es té pro-
jecte d’investigació i per a poder tenir un mínim, aplicarem 
aquests %  al cost de la mà obra, és a dir, un 15% de 3.451 = 
517,65 i un 20% de 3.451 = 690,20. Amb això, tenim un mí-
nim de cost de l’excavació arqueològica que és de 4.658.85 €.

El dany produït al jaciment no té només un valor mate-
rial en termes econòmics. S’ha d’assenyalar que la intervenció 
arqueològica  en  aquestes  coves,  només  tindria  sentit  en  el 
marc d’alguna investigació portada a terme per alguna institu-
ció de caràcter acadèmic relacionada amb els rituals d’enterra-
ment en època talaiòtica perquè en el sòl protegit on s’ubiquen 
no és possible  cap tipus d’intervenció derivada d’obres.  De 
fet,  el  dany s’ha  provocat  amb una  “neteja” i  “condiciona-
ment” de les coves i no com a conseqüència de cap obra. Això 
significa que el sediment hagués pogut conservar-se en el lloc 
per temps infinit donat que és molt probable que la investiga-
ció arqueològica no s’hagués plantejat. 

Els valors històricocientífic,  cultural,  social o simbòlic 
no el podem quantificar econòmicament i aquesta impossibili-
tat pot superar-se o traslladar-se a números amb la possibilitat 
de multiplicar fins a quatre que la llei esmentada estableix.

Conclusió

En síntesis, les propostes per a elaborar les valoracions 
econòmiques són: 

− Per a la valoració d’edificacions emprar la Instrucció 

2/2006  amb les  modificacions  de  coeficients  explicades  en 
apartats anteriors.

− En el cas de l’execució d’una obra en un BIC del pa-
trimoni arquitectònic sense l’autorització prèvia del CIM, la 
valoració econòmica  del dany es calcularà mitjançant les par-
tides corresponents incloses en el pressupost de l’obra no au-
toritzada.

− En el cas d’atorgar-se una llicència d’obra en un carrer 
amb  protecció  arqueològica  sense  autorització  prèvia  del 
CIM, la valoració econòmica del dany es calcularà concretant 
el cost del seguiment per part d’un arqueòleg professional no 
realitzat.

−  En el  cas d’intervencions en una zona arqueològica 
sense l’autorització prèvia i afectant el jaciment, la valoració 
econòmica del dany es calcularà concretant el cost de l’exca-
vació arqueològica de l’àrea del jaciment afectat no realitzada. 

Per finalitzar s’ha de recordar que la valoració econòmi-
ca del dany no equival a la sanció establerta en la resolució de 
l’expedient. Com ja s’ha dit, aquesta valoració es podrà multi-
plicar fins a 4 en funció de les consideracions que els informes 
inclosos en l’expedient plantegin.
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