PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE
L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE
TARRAGONA (MNAT) EXP. NÚM.
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Annexos
Projecte museogràfic bàsic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, a la plaça del
Rei.
I els seus annexos: Relació de peces arqueològiques. Planimetries

1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de redacció del projecte executiu de la
museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a partir del projecte museogràfic bàsic
annex, redactat pel MNAT. La prestació del servei es concreta, a partir del projecte museogràfic
bàsic, en el disseny i distribució dels continguts museogràfics, dibuix dels plànols constructius de
tots els elements, el projecte d’equipaments i realització multimèdia, i proposta gràfica global, amb
el pressupost desglossat del global del projecte . El servei comprèn també l’elaboració de tota la
documentació necessària que possibiliti l’encàrrec posterior de la seva producció i instal·lació.
2. Serveis a prestar
Tal com defineix el projecte, els treballs abasten tots els aspectes de la realització de la
museografia i equipament del museu.
El Projecte museogràfic bàsic descriu el diferents àmbits d’actuació, usos i necessitats; els
continguts i proposta museogràfica bàsica; criteris generals d’intervenció; i requeriments tècnics
generals. Aquest és el document bàsic de referència per a l’execució del contracte a licitar.
Descripció del projecte executiu
A partir del Projecte museogràfic bàsic, el projecte executiu objecte d’aquesta licitació ha d’abastar
els àmbits següents:
a) Espais no expositius: recepcions, aules polivalents, office i vestidors, magatzem, auditori,
vestíbuls, altres.
b) Equipament auxiliar en general per ús intern i de visita.
c) Senyalització general.
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d) Espais expositius.
De cada un dels àmbits s’ha de tenir en compte:
a) Espais no expositius: disseny d’espai d’acord amb el pla d’usos, dotació de mobiliari,
equipament auxiliar, instal·lacions, altres.
b) Equipament auxiliar en general per ús intern i de visita.
c) Senyalització: Exterior de l’edifici. Interior d’ubicació i direcció per al conjunt de l’edifici.
Excepte la de seguretat.
d) Espais expositius:
a. Projecte museogràfic d’audiovisuals i multimèdia:
i. Definició d’equipaments.
ii. Proposta de realització: redacció de guions i escaletes, disseny,
programació i requeriments tècnics de realitzacions multimèdia.
iii. Descripció d’instal·lació. Infraestructures de control i dades. Interacció amb
altres equipaments tècnics.
b. Desenvolupament museogràfic del projecte bàsic.
i. Projecte de disseny arquitectònic, d’espais i de mobiliari (adaptacions
arquitectòniques, estructures, suports, vitrines, attrezzo, escenografies,
il·lustracions,...)
ii. Projecte de muntatge i presentació de peces
iii. Projecte lumínic museogràfic, d’acord amb el projecte arquitectònic
c. Disseny gràfic
d. Exposició temporal inaugural

Descripció del contingut del projecte a presentar
L’empresa haurà de presentar una memòria tècnica descriptiva del projecte museogràfic que serà
la documentació tècnica a partir de la qual es realitzarà la licitació de la producció.
Ha de contenir els apartats mínims següents:
1. Memòria tècnica descriptiva del projecte museogràfic desenvolupat a partir del projecte
bàsic:
a. Disseny general dels espais museogràfics d’acord amb els continguts. Disseny del
mobiliari museogràfic (vitrines, suports, peanyes, etc.). Escenografies i elements
d’attrezzo. Suports i presentació de la col·lecció. Proposta del muntatge i
presentació de les peces singulars i voluminoses.
b. Equipaments i realitzacions multimèdia: redacció de guions. Propostes de disseny,
recursos audiovisuals, gràfics, infogràfics, etc. Relació d’equipament i maquinari.
Detall dels requeriments tècnics. Projecte d’instal·lació.
c. Redacció de textos definitius d’acord amb l’equip tècnic del MNAT.
d. Projecte d’il·luminació museogràfica, tant d’espais com de vitrines.
2. Planimetries d’espais museogràfics i no museogràfics i planimetries tècniques
constructives de la totalitat dels elements del projecte.
3. Manual de disseny gràfic de tots els elements.
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4. Memòria tècnica descriptiva dels espais no museogràfics i auxiliars: Disseny d’espai
d’acord amb el pla d’usos. Relació de mobiliari i equipament auxiliar i multimèdia.
Requeriments d’instal·lacions, si s’escau. Planimetries generals i planimetries tècniques
constructives, si s’escau.
5. Memòria tècnica descriptiva del projecte de senyalització exterior i interior de l’edifici,
d’ubicació i de direcció: Proposta gràfica. Proposta de materials i instal·lació. Planimetries.
6. Pressupost i amidaments del conjunt del projecte a produir. Quadre de preus, amidaments
i pressupostos executius totals i per capítols.
7. Plec de condicions tècniques del projecte museogràfic a executar a partir de la qual es
realitzarà la licitació de la producció.
8. Estudi bàsic de seguretat i salut del projecte museogràfic a executar.
9. Planificació detallada de l’execució del projecte de producció i instal·lació. Cronograma.
10. Especificacions en detall i executives del subministrament, muntatge, instal·lació dels
elements del global del projecte que correspongui.
El pressupost màxim d’execució, producció i instal·lació, del projecte és de 1.500.000 € (despeses
i IVA inclòs).
Es realitzarà una única visita al MNAT amb les empreses interessades en la presentació d’ofertes.
El dia i l’hora es concretarà en el perfil del contractant un cop es publiqui l’anunci de licitació.
3. Mitjans tècnics i humans.
L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta d’equip tècnic responsable del
desenvolupament dels diferents àmbits de redacció del projecte executiu. Com a mínim ha
d’identificar els perfils següents:
a.
Arquitecte / dissenyador d’arquitectura interior
b.
Museògraf
c.
Realitzador de projectes multimèdia
d.
Enginyer / productor audiovisual
e.
Dissenyador gràfic
f.
Conservador-restaurador, especialista en conservació preventiva
A banda d’aquest equip, l’empresa haurà de comptar amb els professionals adients que requereixi
cada un dels aspectes a desenvolupar del projecte.
Els responsables de contracte tindran la potestat de sol·licitar el canvi dels integrants de l’equip en
cas que no s’estiguin assolint els objectius desitjats.
4. Planificació dels treballs objecte del contracte
L’empresa licitadora haurà de presentar un cronograma amb una proposta de treball associat.
5. Termini d’execució
El termini d’execució dels serveis objecte del contracte s’estableix en 6 mesos a partir de la
signatura del contracte.
6. Propietat intel·lectual
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Els autors mantindran la propietat intel·lectual dels treballs i es responsabilitzen de la seva autoria
i originalitat. La participació en el present procés de licitació implicarà que cedeixen en exclusiva i
de forma gratuïta a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) tots els drets d’explotació
que corresponguin, a l’objecte de la publicitat del procediment i dels seus resultats.
L’adjudicatari cedirà a l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural tots els drets d’explotació del
projecte i treballs objecte del present contracte, amb l’única excepció d’aquells que, en el seu cas
i per expressa disposició legal, fossin de caràcter inalienable. La cessió del drets d’explotació a
favor de l’Agència serà amb caràcter exclusiu, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots
els països del món i fins que l'obra passi a domini públic
En conseqüència l’ACdPC podrà prendre, reproduir, muntar, editar i, directament o mitjançant
tercer, transformar i/o modificar el projecte, sense que aquesta cessió pugui suposar cap
reclamació o retribució addicionals per l’autor o autors ni tampoc per a qualsevol tècnic que hi hagi
participat.
La contraprestació per l’esmentada cessió de drets sobre el projecte objecte de la licitació està
inclosa en el preu del contracte de serveis que se li pugui adjudicar, motiu pel qual cap
professional, autors i/o directors de l’estudi o qualsevol tècnic que hagi intervinguts en la proposta
tindran dret a percebre cap quantitat addicional per aquest concepte.
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