
 

 

 

Catalunya és un territori molt ric en 

jaciments arqueològics. Al llarg de la 

història ha estat habitada per diverses 

civilitzacions que han deixat empremta 

tant en zones urbanes com rurals.  

 

Pobles prehistòrics, grecs, ibèrics, 

romans, visigòtics, àrabs... han deixat 

vestigis del seu pas per Catalunya tot 

donant pistes a arqueòlegs i a  histo-

riadors per investigar i reconstruir la 

història de Catalunya.  

 

 

 

 

— Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 

• La Rambla, 8 (Palau Marc) 

08002  Barcelona 

93 316 27 00 

www.gencat.cat/cultura 

 

— Serveis Territorials 

• Tarragona: 977 25 15 00 

• Barcelona: 93 363 28 70 

• Girona: 972 22 54 15 

• Lleida: 973 27 92 00 

• Terres de l’Ebre (Tortosa): 977 44 

80 70 

• Catalunya Central (Vic): 93 693 

98 80  

Demaneu pel Servei d’Arqueologia. 
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Amb el suport dels Serveis Territorials de 

Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya a Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Patrimoni Cultural Català és el 

conjunt de béns mobles i immobles i 

béns immaterials (llengua, tradicions, 

etcètera) que, pel seu valor històric, 

artístic, arqueològic, etnològic, pale-

ontològic, arquitectònic, etcètera, 

mereix una protecció especial.  

Aquest patrimoni forma part de la 

història de Catalunya i es conserva 

avui dia protegit per la legislació 

catalana. El Departament de Cultura 

n’és el màxim responsable. 

 

 

 

 

En cas de trobar algun objecte o 

alguna estructura susceptible de ser 

patrimoni històric i arqueològic, seguiu 

els passos següents: 

1. No toqueu ni manipuleu l’objecte o 

l’estructura. Només es permet en cas 

de perill de destrucció. 

2.2.2.2.    Comuniqueu-ho al Departament de 

Cultura en un període màxim de 48 

hores des del moment de la troballa.  

 

3. No feu públic el descobriment i 

espereu la valoració que en faci un 

tècnic. 

4. El Departament de Cultura traslla-

darà l’objecte a un museu. Si es tracta 

d’una estructura, el propietari l’haurà 

de conservar i mantenir.   

 

EP! Tingueu en compte que... 

Si no es comunica un descobriment, es 

deteriora una resta arqueològica o es 

destrueix patrimoni cultural es poden 

aplicar sancions econòmiques i, fins i 

tot, penals.  


