4.- REQUISITS MÍNIMS de la part gràfica de l'informe/memòria d'intervencions
arqueològiques.
1. En cas de prospeccions arqueològiques, la cartografia de l'informe haurà de
presentar-se en paper i en format informàtic que se subministrarà preferentment en
format imatge amb fitxer de georreferenciació adjunt (geoTIF, MAP, ECW, SID, ...)
o si no n'hi ha en (SHP o DXF) arxius vectorials comuns del mercat.
2. En cas de Sondejos, Excavacions en extensió, Intervencions d'Arqueologia de
l'Arquitectura, etc, la Cartografia de l'informe dels treballs arqueològics haurà de
presentar-se en paper i en format informàtic georreferenciat que se subministrarà
preferentment en format SHP o, si no n'hi ha, DXF (arxius vectorials comuns del
mercat).
3. Les Memòries hauran de contindre com a mínim:
• Localització de la xarxa de coordenades UTM, amb planimetria digitalitzada que
incloga la definició dels límits precisos del solar i la seua extensió, així com
referències d'altitud absoluta (m.S.n.M.), aplicables a totes i cada una de les
Unitats Estratigràfiques identificades i complexos estructurals definits al llarg del
procés d'excavació.
• Planta/es general/s i seccions estratigràfiques amb especificació de les fases
identificades.
• Planimetria de detall dels conjunts estructurals excavats, perfils i alçats que
faciliten la comprensió i interpretació de qui excava.
4. Fitxes de registre de les Unitats identificades en el procés d'excavació, segons model
facilitat pel Servici de Patrimoni Arqueològic, Etnològic i Històric, existents en la
web de la DGPCV.
5. Fotografies originals de l'estat previ a la intervenció, del procés d'excavació (plantes
generals, perfils, estructures i complexos estructurals definits). Les fotografies
digitals hauran de presentar-se en format no comprimit d'alta qualitat (TIFF o RAW)
amb una qualitat mai inferior a 5 megapíxels (2592x1944). En cas de prospecció o
seguiment es permetran formats digitals comprimits de menor qualitat.
6. Dibuix dels materials significatius.
7. Redacció d'una nova fitxa de jaciments arqueològics normalitzada de la Conselleria
de Cultura. La dita fitxa es presentarà junt a l'informe preliminar dels treballs
arqueològics de prospecció dels jaciments coneguts.
8. Per a les prospeccions arqueològiques i allí on els tècnics de la Conselleria de
Cultura ho requerisquen, serà necessari comptar amb un Sistema de Posicionament
Global (GPS) per cada tècnic participant del qual s'haurà de descarregar diàriament
el recorregut del GPS (Track) i incorporar-se junt a l'informe preliminar dels treballs
per a garantir la idoneïtat dels mateixos. El format digital de presentació del dit
recorregut haurà de ser utilitzant els formats PLT o GPX i el Datum de treball
europeu de 1950.

