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A LA MESA DEL PARLAMENT 

D'acord amb el que estableix l'article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 

per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-19480/10 us informo del 

següent: 

Les despeses fixes anuals del jaciment de la vil·la romana de Centcelles són de 

60.100,79 €, que inclouen tant despeses de personal com de funcionament. 

En l'apartat d'accions de conservació i restauració preventiva, el Departament de Cul

tura considera d'interès la realització de treballs de consolidació en la zona dels banys 

occidentals i meridionals, així com el replantejament, substitució i ampliació de l'actual 

sistema de cobertes i, en recerca arqueológica, l'ampliació de l'oferta d'integració de 

les restes conservades. 

Les previsions del Departament per a aquest jaciment inclouen potenciar Centcelles 

com a jaciment de referència en pràctiques d'arqueologia i d'arquitectura per part 

d'institucions científiques, tant nacionals com internacionals. En aquesta línia 

s'emmarca la col·laboració iniciada el 2013 amb la Universitat Rovira i Virgili i el Màster 

Interdisciplinari en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC). 

El Govern està redactant un Pla General de conservació preventiva que afectarà la 

totalitat d'elements que conformen el Patrimoni Mundial de Tàrraco, i serà a partir 

d'aquest programa que s'establirà la programació de noves intervencions de restaura

ció a Centcelles. 

L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACdPC) del Departament de Cultura reor

ganitzarà les visites públiques a tots aquells elements que configuren el Patrimoni 

Mundial de l'antiga Tàrraco i valorarà les intervencions que manquin realitzar en tots 

aquells béns d'interès cultural. El programa, que ha començat a funcionar enguany, 

s'allargarà fins al 2018, termini abans del qual s'haurà de dotar de nous recursos eco-
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nòmics el jaciment de Centcelles de manera que permetin millorar la presentació i la 

qualitat dels serveis que s'hi ofereixen. 

Barcelona, 13 d'abril de 2015 
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