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A LA MESA DEL PARLAMENT 

D'acord amb el que estableix í'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 
per tal de donar resposta a la pregunta parlamentaría 314-12662/10 us informo del 
següent: 

El poblat iberio de Burriac forma part del conjunt de jaciments reüevants de Catalunya, 
l'expedient del qual com a Bé Cultural d'lnteres Nacional (BCiN) en la categoría de 
zona arqueológica es va incoar f'any 1983, pero la declarado definitiva del qual es 
especialment complexa per l'extensió del jaciment, per la divisió en propietats par-
celláries i per la irregularitat del terreny. 

Per portar a terme la declarado de BCIN cal redefinir eis límite de la zona protegida 
incoada, ja que no es corresponen ni amb trets orográfics ni amb limita parcel-laris, i 
incloure-hi les diferente troballes arqueológiques. Amb aquest objectiu, s'está actualit-
zant la memoria de l'expedient que comprendrá tota aquesta informado actualizada a 
f¡ d'aplicar les mesures mes adíente a les característiques del jaciment així com de 
vigilancia i protecció. 

Esta previst que el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Cátala valori enguany 
l'expedient del jaciment ibéric de Burriac amb la consegQent tramitado que estableix la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural cátala. 

Peí que fa a activitats que hagin pogut ocasionar algún dany en els limits del jaciment, 
el Departament de Cultura ha tingut coneixement de cinc denúndes realitzades entre 
els anys 1983 i 2014. Aqueste última es tracta d'una pintada a la porta de la muralla 
sud del castell de Burriac, motiu pe) qual el Departament de Cultura román en contacte 
amb FAjuntament de Cabrera de Mar per adoptar les mesures adequades. 

Cal teñir en compte, pero, que en tractar-se d'una propietat privada i incoada BCIN -
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zona arqueológica, d'acord amb fart. 25 de la Líei 9/1983, de 30 de setembre. del pa
trimoni cultura! cátala, la proptetat és qui té el deure de preservar i marttenir el bé pa
trimonial per assegurar-ne la irrtegritat del seu valor cultural. Les actuacions furtivas 
denunciades i la inevitable degradado de les restes exposades a la intemperie teñen 
un abast menor en retado amb l'extensió total del pobiat. 

Actualment hi ha tota una serie de jadments d'época ibérica al territori cátala en un 
procés molt avancat d'excavadó, amb resultat de museització, que donen una visió 
prou clara del procés iberio, mentre que al jaciment de Burriac encara no hi ha cap 
zona excavada amb prou identitat i en condicions de consolidado i muse'ftzació que 
puguin oferir una visió general de l'urbanisme i l'arquitedura del poblat. Amb tot, quan 
el jaciment de Burriac compteixi els requisits, el Departament de Cultura valorará la 
possibilitat d incioure i dins de les rutes de jadments iberios visttabies. 

Tanmateíx, totes les actuadons que es portín a terme, es faran de manera coordinada 
amb l'Ajurrtament de Cabrera de Mar, el Consell Comarcal del Maréeme i les entítats 
culturáis araueoloakjues i museistiaues implicados. 
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