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Mercat del Born, a Barcelona, segons la des-
cripció i la ubicació que consten en l’annex 1.
La delimitació de la zona arqueològica, la jus-
tificació de la qual consta a l’annex 2, es de-
talla en el plànol que es publica amb aquest
Acord.

—2 Incloure com a objecte de protecció les
pertinences, accessoris i béns mobles vinculants
al jaciment arqueològic.

ANNEX 1

Descripció i ubicació

La zona arqueològica objecte de declaració
es correspon a l’antic edifici ocupat pel Mercat
del Born, on s’ha documentat l’evolució d’un
sector del barri de la Ribera, des del segle XIV
fins al moment de la seva destrucció, l’any 1716,
com a conseqüència de la Guerra de Successió
amb l’objectiu de construir-hi una ciutadella
militar.

El jaciment, a més, constitueix un important
element en la memòria històrica per la seva vin-
culació amb fets transcendentals per la història
de Catalunya, i en particular en l’evolució de la
vida política i social de la ciutat de Barcelona,
esdevenint un punt de referència clau.

Es tracta d’un dels jaciments més rellevants del
nostre país, atès que reuneix els següents valors:

Singularitat. Exemple únic a Espanya i a
Europa on es presenta una trama urbana d’èpo-
ca medieval i moderna de més de 8.000 m2, amb
una gran varietat de tipologies edilícies ben
conservades.

Monumentalitat: L’estat de conservació de les
restes es converteix en un complex monumen-
tal en la seva totalitat.

Legibilitat i capacitat discursiva úniques en
el món: Aquesta li ve donada per l’estat de con-
servació de les restes, per la gran quantitat de
restes materials trobades durant l’excavació i els
diversos treballs d’investigació històrica sobre
el bé. A més, permet abordar aspectes de la vida
quotidiana de gent amb noms i cognoms i dels
esdeveniments polítics, socials i econòmics de
l’època.

Valor simbòlic: Sobretot per a la història i
cultura catalana i com a reflexió entorn temes
com els efectes de les guerres en les poblacions
urbanes, factors d’identitat cultural i creació de
mites.

Capacitat de museïtzació: Sobretot a partir de
les característiques de les restes i de la pròpia
estructura del Mercat del Born.

La zona objecte de protecció específica és la
que comprèn la totalitat dels vestigis que es con-
serven en l’àrea definida en la planta ocupada
per l’antic mercat. Per tant, la declaració inclou
la zona descrita i les restes immobles, tant si es
troben en la superfície com si es troben en el
subsòl, llurs pertinences i accessoris, així com els
béns mobles vinculants al jaciment arqueològic,
els quals també tindran la consideració de bé
culturals d’interès nacional.

ANNEX 2

Justificació de la delimitació

Els valors científics i patrimonials d’aquest
conjunt arqueològic constaten la seva signifi-

cació i singularitat en el context històric de la
ciutat, constituint un exemple únic a l’estat
espanyol i a Europa, on es presenta una trama
urbana d’època medieval i moderna de més de
8.000 m2, amb una varietat de tipologies edilí-
cies ben conservades, que permet la seva anà-
lisi, estudi, protecció i visualització, per la qual
és considerat com a un dels jaciments arque-
ològics més rellevants del patrimoni cultural
català, amb grans possibilitats didàctiques i
museogràfiques.

La zona objecte de protecció comprèn l’illa
delimitada pel carrer comercial, carrer de la
Ribera, carrer del Comerç i carrer de la Fu-
sina.

La delimitació està justificada per l’interès
social de preservar aquest important conjunt
per al coneixement i gaudi de les generacions
futures.

Barcelona, 6 d’abril de 2006

CATERINA MIERAS I BARCELÓ

Consellera de Cultura

(06.087.013)

RESOLUCIÓ
CLT/1467/2006, de 18 d’abril, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de la Generali-
tat de 28 de febrer de 2006, de declaració de bé
cultural d’interès nacional, en la categoria de zona
arqueològica, a favor de l’Antic Mercat del Born,
a Barcelona.

D’acord amb el que estableix l’article 12 de
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català,

RESOLC:

—1 Publicar íntegrament al DOGC i al BOE
l’Acord del Govern de la Generalitat de 28 de
febrer de 2006, de declaració de bé cultural d’in-
terès nacional, en la categoria de zona arqueo-
lògica, a favor de l’Antic Mercat del Born, a
Barcelona.

—2 Contra aquest Acord, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs po-
testatiu de reposició davant el Govern en el ter-
mini d’un mes, o bé recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos, a
comptar, en tots dos casos, des de la notifica-
ció o publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Barcelona, 18 d’abril de 2006

CATERINA MIERAS I BARCELÓ

Consellera de Cultura

ACORD
de 28 de febrer de 2006, del Govern de la Ge-
neralitat, de declaració de bé cultural d’interès
nacional, en la categoria de zona arqueològi-
ca, a favor de l’Antic Mercat del Born, a Bar-
celona

Per la Resolució CLT/1527/2003, de 19 de
maig (DOGC núm. 3893, de 28.5.2003), es va
incoar expedient de declaració de bé cultural
d’interès nacional, en la categoria de zona arque-
ològica, a favor de l’Antic Mercat del Born, a
Barcelona.

S’han complert tots els tràmits preceptius en
la instrucció d’aquest expedient d’acord amb els
articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català.

Vistos els informes favorables del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans;

Vist que en la tramitació de l’expedient no
s’ha presentat cap al·legació;

A proposta de la consellera de cultura, el
Govern acorda:

—1 Declarar bé cultural d’interès nacional,
en la categoria de zona arqueològica, l’Antic
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
ARP/236/2006, de 9 de maig, per la qual es con-
voca el Premi al/a la millor jove artesà/ana ali-
mentari/ària innovador/a corresponent a l’any
2006.

El nostre país presenta una gran tradició ar-
tesana alimentària i per aquest motiu des de fa
anys la Generalitat de Catalunya ha reconegut
i fomentat els valors econòmics, culturals i so-
cials que representa l’artesania alimentària
mitjançant el desenvolupament de la normati-
va que la regula.

Mitjançant l’Ordre ARP/81/2003, de 21 de
febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va
crear i convocar el Premi al/a la millor jove ar-
tesà/ana alimentari/ària innovador/a de l’any
2003, amb la finalitat de fomentar actuacions in-
novadores i capdavanteres que esdevinguin
pautes per millorar la qualitat i la bona imatge
dels productes artesans de Catalunya i guardo-
nar l’esforç dels/de les joves artesans/anes ali-
mentaris/àries en la recuperació, la innovació,
la diversificació i el disseny d’aquests produc-
tes. Posteriorment, mitjançant l’Ordre ARP/348/
2004, de 28 de setembre, i l’Ordre ARP/334/
2005, de 19 de juliol, es van convocar les edici-
ons de l’any 2004 i 2005 respectives.

Valorats positivament els resultats aconse-
guits amb les esmentades convocatòries d’aquest
Premi, es considera convenient convocar-lo de
nou enguany.

En conseqüència, d’acord amb els principis
de publicitat, concurrència i objectivitat, i en ús
de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Convocatòria

1.1 S’obre la convocatòria pública per a la
concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana
alimentari/ària innovador/a i es convoca el cor-
responent a l’any 2006.

1.2 El Premi està dotat amb la quantitat de
4.000 euros que aniran a càrrec de la partida
AG03 D/226000301/6121 dels pressupostos del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
per a l’any 2006.

Article 2
Destinataris

2.1 El Premi està destinat als/a les joves
artesans/anes alimentaris de Catalunya, que
siguin menors de quaranta anys en el moment
de presentar la sol·licitud, que disposin de la
carta d’artesà/ana alimentari/ària, que desenvo-
lupin la seva activitat en una empresa artesanal
alimentària reconeguda per l’Administració
d’acord amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, de
qualitat agroalimentària (DOGC núm. 174,
d’1.7.2003), i el Decret 163/1986, de 26 de maig,
sobre l’artesania alimentària (DOGC núm. 703,
de 20.6.1986), que hagin treballat de manera
destacada en qualsevol de les actuacions que
descriu l’apartat 2 d’aquest article, i que hagin
obtingut, com a conseqüència d’aquestes actu-
acions, resultats beneficiosos pel que fa a la
qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les
produccions artesanes alimentàries.

(06.094.140)


