CO¡IVEIII DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIRECCIÓ DE CULTURA DEL
covERN D'ANDORRA r L'TNSTITUT cAT¡lÀ n'lneunol,oclA
cr-Àssrc^t pER A LA RnAl-rrz¡lcró D'uN pROJECTE DE RDCERCA

AReuEor,Òcrcn

Andorra,4 de maig del2005

REUNITS
D'una part,la Sra. Cristina Martí Torres, directora de Cultura del Ministeri d'Educació,
Cultura, Jovenfut i Esports, actuant en nom i representació del Govern d'Andorra per
edicte de nomenament de data 3 de març del 1999, i facultada per signar el present
conveni per acord de Govem de data 30 de març del 2005,

I

d'altra part, el Sr. Josep Guitart Duran, director de I'lnstitut Catølà d'Arqueologia
Clàssica (en endavant, ICAC), que actua en nom i representació d'aquesta institució,

EXPOSEN
I.- Que ambdues parts manifesten la importància que ha tingut la vall del MadriuPerafita-Claror per a la comunitat andorrana a través dels segles i la importància que ha
adquirit recentment a nivell internacional al ser declarada per la UNESCO, Patrimoni de
la Humanitat en la categoria de paisatge cultural.

IL-

Que I'ICAC ha iniciat el projecte anomenat <Ocupació del sòl i formes del paisatge
de muntanya als Pirineus orientals de I'antiguitat a l'època medieval: estudi territorial
de la vall del Madriu (en endavant, projecte <Ocupació del sòb) i que s'annexa al
present conveni, sota la direcció dels doctors Josep Guitart Duran (ICAC), Josep Maria
Palet Martínez (ICAC) i Santiago Riera Mora (Universitat de Barcelona).

trI. Que el projecte <Ocupació del sòl> pretén analitzar, des de la perspectiva de la
disciplina de I'arqueologia del paisatge, els espais de muntanya com a espais culturals
en totes les seves dimensions (mediambiental, social humana), amb l'objectiu
d'avaluar I'acció antròpica, I'ocupació del territori i les relacions home-medi al llarg del
temps, especialment entre l'època protohistòrica i l'altø edat mitjana. El projecte de
recerca vol ser també una eina per a la gestió del patrimoni.

i

IV. La zona d'estudi se centra en l'estatge forestal superior i els espais supraforestals de
la vall del Madriu-Perafit¿-Claror, entre les cotes 1.800 i 2.800 m. El sector d'estudi se
situa al sud-est del Principat d'Andorra, als terrenys delimitats en la cartogralta

aprovada per la UNESCO l'1 de juliol del2004, com a vall del Madriu-Perafita-Claror,
excloent-hi lazonatampó i que s'annexa.

V. Que el Departament de Cultura del Govern d'Andorra i I'ICAC tenen entre els seus
objectius el desenvolupament de la recerca i el coneixement de la història i
I'arqueologia de les societats pirinenques i el seu medi.

W. Que és necessari establir una col'laboració entre les institucions implicades

per
portar a terme eficaçment les tasques d'estudi i recerca, i coordinar mitjans i esforços en
aquest sentit.

En conseqtiència, les parts acorden subscriure el present conveni atenent els següents

PACTES

l.

Que I'ICAC ha inclòs el projecte <Ocupació del sòl> en la seva progfamació
científica, i es compromet a assumir i garantir la direcció i el seguiment científic del
projecte, així com a vetllar per la qualitat cientificotècnica de les intervencions
arqueològiques que se'n derivin.

2. Que el

Deparüament de Cultura del Govern d'Andorra, dóna suport a les
intervencions científiques en els territoris que es derivin del projecte <<Ocupació del
sòl>, i està interessat a realitzar en una segona fase d'aplicació del present conveni,
excavacions arqueològiques a la vall del Madriu-Perafita-Claror en règim de codirecció
amb I'ICAC a partir de l'any 2007 i en llocs que s'escolliran d'acord amb els resultats
obtinguts durantel 2005 i2006.

3. Que d'acord amb les

seves disponibilitats pressupostàries, ambdues parts es
comprometen a contribuir en el finançament de les despeses originades per l'execució
de les intervencions arqueològiques i els estudis que se'n derivin, segons els quadres de
despesa i finançament segtients:
3.1 Quadre de despesa:

Anys 2005-2006

63.280 €

Prospeccions arqueològiques i sondejos:
Estudis paleoecològics de sediments lacustres:
Antracologia:

32.800
26.880
1.800
1.800

Fitòlits:

€
€
€
€

Any 2007 (xifra estimativa, que no afectz el present conveni)
Excavacions

36.000€

TOTAL (estimatiu):

99.280

arqueològiques:

C

4. Que el Departament de Cultura del Govern d'Andorra aportarà, durant el bienni
2005-2006, un total de 40.880 € perquè I'ICAC els gestioni directament. Aquest import

es destina íntegrament a fer front a les despeses imputables a les partides especifîcades
en el quadre 3.1. Aquesta quantitat se satisfarà de la manera següent:
Durant I'exercici 2005 es farà una aportació de 15.121 €. Un cop estiguin acabats els

treballs del 2005 s'iniciaran els del 2006, amb el vist i plau del Govern i a cànec del
pressupost 2006, per un import de25.759 €. Pel que fa a I'aportació per al2007,el
Departament de Culfura del Govern d'Andorra, finançaria, en cas d'acord, un màxim de
30.000 €, que es comptarien a partir d'un pressupost real que s'hauria d'elaborar durant
l'exercici 2006.
5. Que lapartida finançada per I'ICAC és de 22.400 €, que seran aportats directament
per I'ICAC dels seus exercicis pressupostaris 2005 i 2006. Pel que fa a l'aportació pel
2007,I'ICAC aportaria directament, en cas d'acord, un màxim de 6.000 €, a més dels
honoraris dels investigadors de I'ICAC implicats, que es comptarien a partir d'un
pressupost real que s'hauria d'elaborar durant I'exercici 2006.

6. Que I'ICAC pot establir acords, contractes

i

convenis de col.laboració amb els
diversos equips que desenvolupen aspectes diferents del projecte, i en especial amb la
Universitat Autònoma de Barcelona en relació al projecte de I+D (BHA 2003-08526).
7. Anualment la direcció del projecte ha de presentar a les parts signants una memòria
científica amb el balanç de les actuacions dutes a terme i la justificació de les despeses
realitzades, d'acord amb els criteris que les parts signants estableixin. Igualment s'ha de
lliurar la programació prevista per a I'any següent perquè en donin la seva aprovació, i
el resultat dels treballs en format informàtic i paper (textos i imatges).
8. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat
any prorrogable per un any més,

i tindrà una durada d'un

9. Tota modificació ha de comportar una addenda al present conveni.
10. Els incompliments de qualsevol de les obligacions establertes en el present conveni

se sancionen de conformitat amb la legislació aplicable. Les qüestions litigioses que
puguln sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per
acord de les parts si aquest acord no fos possible, aquests es comprometen a la
mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui. Les
parts se subjecten a lajurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans.

i

Totes dues parts manifesten la seva conformitat amb les estipulacions anteriors i signen
el present conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data que figura a
l'encapçalament.

Sra. Cristin a Mlartí Torres
Directora de Cultura

Govern d'Andorra

Josep Guitart Duran
de I'Institut Català

d'Arqueologia Classica

