R/N: CU/CP00034 CU-2022-1255

Informe justificatiu
Expedient

CU-2022-1255

Núm. de lots

CU-2022-1255-1
CU-2022-1255-2
CU-2022-1255-3

Unitat
promotora

Servei d'Arqueologia i Paleontologia

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Treballs de documentació arqueològica de nous abrics amb pintures
rupestres, localitzats als termes municipals de Sales de Llierca i la Febró.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

20.764,46

Valor estimat

20.764,46

Termini d'execució

Nº lot

1

2

3

Descripció
Conjunt de
Balma
Mariana, a
Sales de
Llierca
(Garrotxa).
Conjunt de
Balma de
Bellavista, a
Sales de
Llierca
(Garrotxa).
Cova d'en
Peixet, a la
Febró (Baix
Camp)

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

4.360,54

25.125,00

-

-

20 Dies

Import
base €

IVA €

Import
total €

Valor
estimat €

Termini
execució

3.322,31

697,69

4.020,00

3.322,31

20 Dies

3.599,17

755,83

4.355,00

3.599,17

20 Dies

13.842,98

2.907,02

16.750,00

13.842,98

20 Dies

Justificació de la necessitat de contractar
El Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, té la competència en la gestió de l’art rupestre de Catalunya, ja siguin jaciments
arqueològics que continguin pintures rupestres, com gravats. En el marc del Pla de Gestió
de l’Art Rupestre de Catalunya, una de les funcions que té encomanades el Servei és la

R/N: CU/CP00034 CU-2022-1255

documentació arqueològica dels nous jaciments amb manifestacions d’art rupestres que es
vagin descobrint, així com la revisió dels ja descoberts.
La singularitat i excepcionalitat que representen els jaciments amb art rupestre (la seva
fragilitat i vulnerabilitat, la seva especial rellevància com a testimoni de les societats del
passat, i la seva doble condició de BCIN i de Patrimoni Mundial de la UNESCO, en el cas
dels béns de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica), fa que la
documentació exhaustiva d’aquests béns es consideri una mesura necessària, per tal de
portar a terme una gestió acurada del bé i garantir el seu estudi i conservació per a les
generacions futures. Així, des de l’any 1985, el Servei de Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic porta a terme una línia de treball que comporta la documentació de tots els
conjunts amb pintures rupestres seguint una metodologia única, sota uns mateixos criteris
i estils, per tal de garantir una homogeneïtat documental.
Per tal de donar compliment al règim jurídic establert pels BCIN dins de la Llei 9/1993 del
patrimoni cultural català, el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic té el deure de
documentar els jaciments amb art rupestre, per tal de protegir-los, conservar-los, i
difondre’ls, actuacions que també queden recollides en el Pla de Gestió de l’Art Rupestre
de Catalunya, entès com una eina de gestió integral d’aquest tipus de patrimoni.
Un cop autenticat que un conjunt rupestre descobert és original, i amb caràcter previ a la
seva alta a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i al Registre de Béns Culturals Nacionals,
s’han de fer totes les tasques de documentació, és a dir, cal una intervenció arqueològica
per recopilar tota la informació del conjunt, que inclou un treball de camp exhaustiu, la
documentació gràfica, l’aixecament topogràfic, la valoració de l’estat de conservació, les
anàlisis estilístiques, etc. Aquests treballs previs són imprescindibles per poder portar a
terme la resta d’actuacions exigides per la legislació pel fet de ser considerat BCIN.
Durant l’any 2021 s’ha posat al descobert nous conjunts d’art rupestre, motiu pel qual es fa
necessària la seva documentació (seguint els requisits establerts al Decret 78/2002, de 5
de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, com a
intervenció arqueològica que és), per tal que aquesta informació pugui ser posteriorment
incorporada a l’inventari (tal com indica l’art. 60 de la Llei de patrimoni cultural català), i el
conjunt es pugui donar d’alta el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional, atesa la
condició de BCIN que li dona la disposició addicional primera de la Llei del Patrimoni Cultural
Català.
D’acord amb el que s’ha exposat, enguany es proposa la contractació dels treballs de
documentació de tres conjunts d’art rupestre que es van descobrir a finals de 2021 i dels
quals ja s’ha verificat l’autenticitat. Es tracta dels conjunts de:
1) Balma Mariana, Sales de Llierca (Garrotxa)
2) Balma de Bellavista, Sales de Llierca (Garrotxa)
3) Cova d’en Peixet, la Febró (Baix Camp)
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El contracte es divideix en els següents lots:
-

Lot 1: Conjunt de Balma Mariana, conjunt de pintures rupestres d’estil esquemàtic
(15 figures aprox.) a Sales de Llierca (Garrotxa).

-

Lot 2: Conjunt de Balma de Bellavista, conjunt de pintures rupestres d’estil
esquemàtic (30 figures aprox.) a Sales de Llierca (Garrotxa).

-

Lot 3: Cova d’en Peixet, conjunt de gravats de cronologia prehistòrica (150 gravats
aprox.) a la Febró (Baix Camp)

Tot i que els lots 1 i 2 es localitzen al mateix terme municipal i comparteixen el mateix
paratge natural, es tracta clarament dos conjunts diferenciats, atès que es localitzen a uns
2 km de distància entre ells i la forma d’accés també és diferent. Es tracta de dos abrics a
l’aire lliure, on l’accés és de dificultat mitjana. Les condicions de treball de l’abric 1 són una
mica més fàcils, atès que es tracta d’un gran abric amb una plataforma planera que facilitarà
els treballs de documentació. En canvi l’abric del lot 2, és un abric on les pintures estan
disposades de forma vertical i es necessitarà d’alguna escala per a poder fer bé els treballs
de documentació.
El tercer lot, es localitza en una cova d’accés complicat. Es tracta d’un cova subterrània on
s’accedeix amb una escala que ja existeix (és una cova on es practicava l’espeleologia), i
posteriorment cal travessar una gatera on s’ha d’entrar de forma estirada, i des de la qual
s’accedeix a una altra petita coveta. És en aquest espai (on es pot estar de peu
perfectament) on s’han identificat, fins al moment, uns 150 gravats de cronologia
prehistòrica. Es requerirà d’il·luminació artificial per a poder treballar.
Pels motius exposats es proposa la contractació dels treballs de documentació arqueològica
dels abrics amb pintures rupestres localitzats als termes municipals de Sales de Llierca i la
Febró, per un import total de 25.125,00 (IVA inclòs).

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022
2022
2022

3.322,31
3.599,17
13.842,98

697,69
755,83
2.907,02

CU13
CU13
CU13

D/227001300/4430/0000
D/227001300/4430/0000
D/227001300/4430/0000

Vist i plau

Jordi Domeque i Arayo
Cap del Servei de Gestió

Sònia Hernández Almodóvar
Directora General del Patrimoni Cultural

