INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONETAT DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DELS
SERVEIS DE SUPORT EN LES TASQUES DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS
ARQUEOLÒGICS A LA SEU DE GIRONA DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA I AL CENTRE
D’ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA

1.

Antecedents

El Museu d’Arqueologia de Catalunya, com a museu de caràcter nacional, ha d’acomplir en matèria de conservació
i restauració els estàndards que estableix la Llei 17/1990, de museus i la normativa que la desplega. D’acord amb la
seva llei fundacional, el museu té com a missió “mostrar permanentment els vestigis arqueològics que il·lustren
l’evolució de Catalunya i el seu entorn durant la prehistòria i la història antiga”. El seu compromís com a museu
nacional l’obliga a desplegar tot un conjunt d’accions de conservació i restauració dels materials que preserva en els
seus dipòsits arqueològics de caràcter nacional.
El Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona té el seu origen en diversos museus i col·leccions formades al segle
XIX, i aplega un gran volum de material amb un dèficit important d’actuació sistemàtica en temes de conservació i
restauració, que tenen el seu origen en l’inici de la formació i reunió de les col·leccions arqueològiques.
En aquest sentit, el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona té la missió de vetllar pel bon estat de conservació
dels béns arqueològics i actuar de forma sistemàtica sobre les col·leccions que custodia a les seves reserves de
Pedret.
El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) creat el 13 d’octubre de 1992 per Decret 237/1992, per
part de la Generalitat de Catalunya, té atribuïdes les funcions de protegir, conservar, investigar i difondre el patrimoni
arqueològic de Catalunya que es troba submergit en aigües costaneres i interiors. Des de l’any 1996 forma part del
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Entre els seus equipaments, disposa d’un laboratori especialitzat en conservació de materials arqueològics de
procedència subaquàtica al centre de Pedret, a Girona, essent un centre referent en la conservació de materials
arqueològics de naturalesa orgànica.
El Museu d’Arqueologia de Catalunya mitjançant els seus tècnics vetlla pel rigor i la qualitat de les actuacions de
conservació i restauració de les col·leccions, coordinant i marcant les directrius i criteris d’intervenció sobre els quals
s’han de regir les actuacions en aquesta matèria. Aquest rigor i qualitat s’obté gràcies al personal qualificat en matèria
de conservació i restauració de que disposa el Museu a Girona i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya,
supervisant i validant els projectes anuals i les intervencions a executar.

2.

Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Els tècnics del Museu d’Arqueologia de Catalunya duen a terme la coordinació científica i tècnica de l’execució de
les actuacions de conservació-restauració tant dels béns arqueològics custodiats al Centre de Pedret, com exhibits
al Monestir de Sant Pere de Galligants.
Per tal de poder executar el programa d’actuacions de conservació-restauració dels béns arqueològics ubicats al
dipòsit nacional del Centre de Pedret (on s’inclou el MAC-Girona i el MAC-CASC) i garantir així la seva preservació,
és necessari contractar els serveis de suport de conservació i restauració a experts en materials arqueològics de
naturalesa inorgànica i especialment formats en el tractament de materials manufacturats en metall, i de materials
arqueològics de procedència subaquàtica, especialment de naturalesa orgànica.
Per l’acompliment del programa i objectius marcats, cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es
preveuen a la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor resposta a
les necessitats detectades és la contractació d'un servei especialitzat que dugui a terme les tasques que tenen per
objecte el descrit a l’apartat següent.
3.

Objecte

L’objecte d’aquest contracte és el suport en l’execució dels programes de conservació i restauració de béns mobles
d’origen arqueològic, especialment de materials de naturalesa metàl·lica fèrrica i de materials arqueològics de
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procedència subaquàtica, vinculats als programes de recerca i de conservació dels béns arqueològics dipositats a
les sales de reserva del Centre de Pedret.
L’objecte del contracte es divideix en dos lots diferenciats per a les dues seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya
al Centre de Pedret.
Les empreses licitadores poden optar únicament al lot 1 o al lot 2, o a tots dos lots. No hi ha límits pel que respecte
al número de lots adjudicables a una mateixa empresa.
Lot 1 (per a la seu MAC-Girona)
a)

b)

c)

Suports en la conservació i restauració especialitzatzada d’un conjunt de béns arqueològics de naturalesa
fèrrica, procedents dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de
Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala, Alt Empordà)
i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Suport en les tasques de documentació i arxiu (fotografies, informes, registre de restauracions, ...) dels béns
arqueològics de naturalesa fèrrica, procedents dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà),
Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès),
Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Suport en les tasques de conservació preventiva, control de mesures de temperatura i humitat relativa, i
adequació dels béns de naturalesa fèrrica, procedents dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt
Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter,
Gironès), Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).

Lot 2 (per a la seu MAC-CASC)
a)

b)

Suport en la conservació i restauració especialitzada dels materials arqueològics subaquàtics tant de
naturalesa inorgànica com orgànica, procedents de les intervencions subaquàtiques del CASC de Deltebre
I, Deltebre II, Illes Formigues II, Cala Cativa I, Cap del Vol, La Draga, i de qualsevol altre intervenció
preventiva que es desenvolupi per part del CASC i això ho consideri el seu responsable.
Suport en la gestió i control de la conservació dels materials arqueològics de procedència subaquàtica dels
jaciments citats en l’apartat anterior als magatzems del CASC.

L’àmbit de prestació dels serveis és en el dipòsit nacional del Centre de Pedret, en els jaciments que es detallen en
els plecs tècnics, i on requereixi l’objecte del contracte per a la seva completa prestació.
La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 45454100-5 (treballs de restauració).
Qualsevol millora social i / o mediambiental vinculada de forma directa amb qualsevol fase de l'execució d'aquest
cicle productiu, pot esdevenir una millora qualitativa o quantitativa que es pot ponderar amb el preu del contracte per
tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. En aquest sentit, caldrà considerar la seva incorporació com a
criteri d’adjudicació. Altrament, aquestes millores es podran preveure com condicions especials d’execució del
contracte.
4.

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Agència Catalana
del Patrimoni Cultural, s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes1.
L’objecte del contracte es divideix en dos lots:
Lot 1) 9.000,17 €, IVA inclòs, dels quals 7.438,16 € corresponen al preu del contracte i 1.562,01 € a l’IVA (21%),
per a l’execució del servei des de la data de formalització del contracte i fins el 31 de desembre de 2020.
Lot 2) 17.805,15 €, IVA inclòs, dels quals 14.715 € corresponen al preu del contracte i 3.090,15 € a l’IVA (21%), per
a l’execució del servei des de la data de formalització del contracte i fins el 31 de desembre de 2020.

1

1-Costos directes: aquells què s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment.
Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa.
2-Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de
Producció (ClP): Ma d'Obra Indirecta, costos d'aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris
per fabricar, com els comercials i d' administració.
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D’acord amb la previsió de I’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació conjunt d’ambdós LOTS és de
26.805,32 euros (IVA inclòs), dels quals 22.153,16 euros corresponen al preu del contracte i 4.652,16 euros a l’IVA
(21%).
Amb caràcter estimatiu el desglossament del pressupost del servei seria el següent:
Lot 1)
Tractament especialitzat de conservació i restauració del material arqueològic de naturalesa
fèrrica dels jaciments de Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de
Sarrià de Ter, Gironès), Castell de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala,
Alt Empordà) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Tasques de documentació i arxiu de materials de naturalesa fèrrica dels jaciments de Mas
Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell
de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant
Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Tractament preventiu del material arqueològic de naturalesa fèrrica dels jaciments de Mas
Castellar (Pontós, Alt Empordà), Necròpolis Pla de l’Horta (de Sarrià de Ter, Gironès), Castell
de Cervià de Ter (Cervià de Ter, Gironès), Vilanera (L’Escala, Alt Empordà) i Puig de Sant
Andreu (Ullastret, Baix Empordà).
Total tasques de conservació i restauració

4.424 €

Benefici 9%
IVA 21%
TOTAL AMB IVA

614,16 €
1.562,01 €
9.000,17€

1.400 €

1.000 €

6.824 €

Lot 2)
Materials arqueològics subaquàtics Deltebre I i II
Cap del Vol
Cala Cativa I
Illes Formigues II
La Draga
Preventives
Total conservació –restauració material arqueològic jaciments sub.

3.300,00 €
1.100,00 €
2.400,00 €
4.500,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €
13.500,00 €

Benefici 9%
IVA 21%
TOTAL AMB IVA

1.215,00 €
3.090,15
17.805,15 €

El pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el contracte, i els preus consignats
porten implícits tots els conceptes previstos.
El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar i d’acord amb els preus de mercat vigents i en relació
als preus d’anteriors contractes de similars característiques i serveis realitzats anys anteriors pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya.
5.

Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com les seves
possibles modificacions i prorrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'lmpost sobre el Valor Afegit, als
efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat és el següent:
Lot 1)
Any

Pressupost licitació

2020
Pròrroga 2021
Pròrroga 2022
Pròrroga 2023
Pròrroga 2024
TOTAL
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Import pròrrogues

Import
modificacions

VEC total

7.438,16€
7.438,16€
7.438,16€
7.438,16€
7.438,16€
37.190,80

Lot 2)
Any

Pressupost licitació

2020
Pròrroga 2021
Pròrroga 2022
Pròrroga 2023
Pròrroga 2024

Import pròrrogues

Import
modificacions

14.715€
14.715€
14.715€
14.715€
14.715€
73.575€

TOTAL

LOTS
Lot 1
Lot 2
TOTAL VEC

6.

VEC total

Import
37.190,80€
73.575€
110.765,80 €

Imputació al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

La despesa corresponent a l'exercici 2020 es farà efectiva amb càrrec a la partida:
Lot 1) D/670000100/4450
Lot 2) D/227008900/4450
7.

Durada del contracte. Pròrrogues.

La durada inicial del contracte es preveu des de l’1 de gener de 2020 o des de la data de formalització del contracte
fins el 31 de desembre de 2020.
Finalitzat el termini de vigència del contracte, aquest es podrà prorrogar fins a un màxim de 4 pròrrogues d’acord
amb el següent detall:
Lot 1)
Contracte
Inicial
Pròrroga 1
Pròrroga 2
Pròrroga 3
Pròrroga 4

Període
Data formalització fins 31/12/2020
De 01/01/2021 a 31/12/2021
De 01/01/2022 a 31/12/2022
De 01/01/2023 a 31/12/2023
De 01/01/2024 a 31/12/2024

Durada
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

Durada acumulada
12 mesos
24 mesos
36 mesos
48 mesos
60 mesos

Període
Data formalització fins 31/12/2020
De 01/01/2021 a 31/12/2021
De 01/01/2022 a 31/12/2022
De 01/01/2023 a 31/12/2023
De 01/01/2024 a 31/12/2024

Durada
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos

Durada acumulada
12 mesos
24 mesos
36 mesos
48 mesos
60 mesos

Lot 2)
Contracte
Inicial
Pròrroga 1
Pròrroga 2
Pròrroga 3
Pròrroga 4

8.

Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri
respecte del total de criteris a considerar

Considerant l'objecte del contracte i totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i
efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que
tot seguit s'indica:
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Lot 1)
A. Criteris avaluables mitjançant formules o criteris automàtics ...................70 punts
A.1. Oferta econòmica..................................................................................43 punts
A.2 Experiència relacionada amb l’objecte del contracte............................15 punts
A.3 Coneixements específics sobre la matèria............................................12 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu ............................30 punts
B.4 Proposta tècnica dels projectes i desenvolupament.............................20 punts
B.5 Programa de treball................................................................................ 5 punts
B.6 Noves aportacions i millores no previstes en matèria de conservació i
restauració......................................................................................................5 punts

Lot 2)
A.

Criteris avaluables mitjançant formules o criteris automàtics ...........70 punts
A.1. Oferta econòmica.............................................................................. 43 punts
A.2 Experiència relacionada amb l’objecte del contracte..........................15 punts
A.3 Coneixements específics sobre la matèria..........................................12 punts

B.

Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu .....................30 punts
B.4 Proposta tècnica dels projectes i desenvolupament............................20 punts
B.5 Programa de treball..............................................................................5 punts
B.6 Noves aportacions i millores no previstes en matèria de conservació i
restauració.................................................................................................5 punts

A.

Criteris avaluables mitjançant formules o criteris automàtics (70 punts)
Lot 1)
A.1. Oferta econòmica (fins a 43 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model d’oferta que consti en els
plecs administratius:



L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat anormal rebrà la puntuació màxima de 43 punts.
La resta d’ofertes que no s’hagin declarat anormals rebran una puntuació inversament proporcional a la de
l’oferta més econòmica d’acord amb el càlcul següent:

Puntuació de l’oferta: 43 x (Preu de l’oferta més econòmica / Preu de l’oferta que es puntua)
Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baix, als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan la
puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents
variables a) i b) i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades en un percentatge superior al 10 %;
a) La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d’adjudicació que
no són preu.
b) El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en
compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.
A.2 Experiència relacionada amb l’objecte del contracte (fins a 15 punts)
S’haurà de presentar un document en el qual es defineixi amb la major concreció i detall possible l’experiència
relacionada amb l’objecte del contracte, d’acord amb la següent classificació:
 En l’execució de projectes específics de conservació-restauració adreçats al tractament de béns mobles
d’origen arqueològic de naturalesa inorgànica (fins a 4 punts).
o 0,25 punt/projecte
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En l’execució de projectes específics de conservació-restauració adreçats al tractament de béns mobles de
naturalesa fèrrica (fins a 7 punts)
o 0,5 punt/projecte

 En els tractaments de conservació i restauració de béns mobles d’origen arqueològic de naturalesa
inorgànica d’acord amb el protocols del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
o 0,25 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punt)
 En conservació preventiva i adequació de béns arqueològics de naturalesa inorgànica per al seu dipòsit a
les sales de reserva.
o 0,25 punt/projecte (fins a 2 punts)

A.3 Coneixements específics sobre la matèria (fins a 12 punts)
 En els sistemes de conservació i restauració de béns arqueològics consensuats per l’ ECCO; ICOM i
ICOMOS.
o 0,25 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 1 punt)


En els tractaments de conservació i restauració de béns mobles de procedència arqueològica.
o 0,25 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 3 punt)

 En els tractaments de conservació i restauració de béns mobles de procedència arqueològica de naturalesa
fèrrica.
o 0,25 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 5 punt)


En interpretació dels resultats científics obtinguts de les anàlisis quantitatives obtingudes en el tractaments.
o 0,25 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 1,5 punt)



Coneixements i expertesa en el registre fotogràfic i fotogramètric de béns arqueològics.
o 0,25 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 1,5 punt)

B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu (30 punts)

B4. Proposta tècnica dels projectes i desenvolupament (fins a 20 punts)
S’haurà de presentar un document tècnic en el qual defineixi amb la major concreció i detall possible la proposta
específica de cada programa a desenvolupar a l’entorn dels béns a intervenir, indicant els processos concrets,
i els materials i mitjans necessaris en cada cas.

B5. Programa de treball (fins a 5 punts)
Calendari detallat i planificació. Fites clarament constatables, amb periodicitat màxima mensual, que permetin
verificar el compliment de l'oferta
La planificació de treball ha de correspondre a un programa de control periòdic dels processos de conservació
i restauració al llarg de tot l’any.
B6. Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservació-restauració del conjunt (fins
a 5 punts)
Propostes en l’àmbit de la recerca científica sobre la conservació de materials arqueològics de naturalesa
fèrrica i específicament de tractaments i equips utilitzats en les neteges fisicoquímiques.
Lot 2)
A.1. Oferta econòmica (fins a 43 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model d’oferta que consti en els
plecs administratius:
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L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat anormal rebrà la puntuació màxima de 43 punts.
La resta d’ofertes que no s’hagin declarat anormals rebran una puntuació inversament proporcional a la de
l’oferta més econòmica d’acord amb el càlcul següent:

Puntuació de l’oferta: 43 x (Preu de l’oferta més econòmica / Preu de l’oferta que es puntua)
Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baix, als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan la
puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents
variables a) i b) i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades en un percentatge superior al 10 %;
a) La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d’adjudicació que
no són preu.
b) El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en
compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.
A.2 Experiència relacionada amb l’objecte del contracte (fins a 15 punts)
S’haurà de presentar un document en el qual es defineixi amb la major concreció i detall possible l’experiència
relacionada amb l’objecte del contracte, d’acord amb la següent classificació:
 En l’execució de projectes específics de conservació-restauració adreçats al tractament de conservació i
restauració de béns mobles d’origen arqueològic de procedència subaquàtica de naturalesa orgànica (fins a 5
punts).
o 0,5 punt/projecte
 En l’execució de projectes específics de conservació-restauració adreçats al tractament de conservació i
restauració de béns mobles d’origen arqueològic procedència subaquàtica de naturalesa inorgànica (fins a 5
punts).
o 0,5 punt/projecte
 En l’execució de projectes específics de conservació-restauració de vaixells arqueològics de naturalesa
orgànica tant per tractament de PEG a saturació com de liofilització.
o 0,5 punt/projecte (fins a 5 punts)
A.3 Coneixements específics sobre la matèria (fins a 12 punts)
 En els tractaments de conservació i restauració de béns arqueològics de procedència subaquàtica de
naturalesa inorgànica.
o 0,5 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punts)
 En els tractaments de conservació i restauració de béns arqueològics de procedència subaquàtica de
naturalesa orgànica.
o 0,5 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punts)
 Dels materials i dels processos tècnics de conservació-restauració de béns arqueològics de procedència
subaquàtica de Catalunya.
o 0,5 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punts)

B.



En els sistemes de conservació de materials orgànics, PEG a saturació i liofilització.
o 0,5 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punts)



En restauració dels materials arqueològics de naturalesa orgànica per a la seva museïtzació.
o 0,5 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punts)



Coneixements i expertesa en el registre fotogràfic de béns arqueològics.
o 0,5 punts per projecte, curs, seminari, congrés o equivalent (fins 2 punts)

Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu (30 punts)
B4. Proposta tècnica dels projectes i desenvolupament (fins a 20 punts)
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S’haurà de presentar un document tècnic en el qual defineixi amb la major concreció i detall possible la proposta
específica de cada programa a desenvolupar a l’entorn dels béns a intervenir, indicant els processos concrets,
i els materials i mitjans necessaris en cada cas

B5. Programa de treball (fins a 5 punts)
Calendari detallat i planificació. Fites clarament constatables, amb periodicitat màxima mensual, que permetin
verificar el compliment de l'oferta
La planificació de treball ha de correspondre a un programa de control periòdic dels processos de conservació
i restauració al llarg de tot l’any.
B6. Noves aportacions i millores al projecte no previstes en matèria de conservació-restauració del conjunt (fins
a 5 punts)
Es valoraran especialment:
Propostes en l’àmbit de la recerca científica sobre la conservació de materials arqueològics de procedència
subaquàtica específicament de tractaments i equips utilitzats.
Propostes en l’àmbit del reciclatge dels productes emprats en la conservació dels materials arqueològics
subaquàtics
9.

Procediment d'adjudicació

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així com el valor
estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar
aquest contracte mitjançant un procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. L’expedient es
tramitarà amb caràcter ordinari.
10. Condicions d'aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i proporcionalitat
que han de regir en la contractació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que s’hauran d'exigir als licitadors
per a participar en aquest procediment d'adjudicació són les següents: Empreses amb plena capacitat d'obrar que
incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin idèntiques o similars a les de l’objecte del contracte que es
pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència:
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel requisit següent:
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució
o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al 25 % del valor estimat
del contracte.
Mitjà per acreditar la solvència: aportació dels certificats i documents següents: comptes anuals o declaració
responsable de l’empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa.
D’acord amb l’art. 86.1 LCSP, quan, per una raó vàlida, l’operador econòmic no estigui en condicions de presentar
les referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a acreditar la seva solvència econòmica i financera
per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador consideri apropiat.
Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
•Acreditació mitjançant títols o acreditacions acadèmiques o professionals de la persona o persones destinades a
la prestació del servei, integrades o no en l’empresa, participant en el contracte:
 Llicenciatura o Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals o equivalent, o Màster en conservació
i restauració.
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S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos d'altres
entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que tinguin
amb elles, sempre i quan demostrin que durant la vigència del contracte disposaran efectivament dels mitjans i
solvència d'aquella entitat.
Per tractar-se de contracte no subjecte a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació, entenent per tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà per un
o diversos dels mitjans a que es refereixen les lletres b) a g) de l'article 89 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un
nombre determinat de subministraments.
Classificació empresarial
No s’exigeix classificació empresarial (article 77.1.b, LCSP).
11. Modificacions del contracte
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i
requisits establerts legalment.
12. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental i obligacions del
contractista
• S'estableixen condicions especials d'execució relatives a paradisos fiscals (Informe 7/2018 JCCA de la Generalitat
de Catalunya): s’estableix com a obligació de les empreses contractistes – i, si escau, de les subcontractistes –,
d’aportar una declaració responsable de compromís de compliment de la legislació tributària i de no realització
d’operacions financeres contràries a dita normativa en països que siguin considerats paradisos fiscals segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat
espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
• S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter social:
- L'empresa vigilarà per l'estricte compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb els seus
treballadors i s'exigirà el compliment del deure de coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos en cas
de subcontractació, conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i
el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’art.24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos
Laborals, per garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball, conforme a l'estipulat als convenis
col·lectius d'aplicació.
13. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional.
El contractista que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert,
IVA exclòs.
14. Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia d’un mes (1) a comptar de la finalització del contracte, prèvia certificació de la
correcta execució del contracte per part del responsable del contracte.
15. Règim específic de penalitats
Les penalitats específiques previstes a la LCSP i les que resulten de l’incompliment de les clàusules ètiques.
Barcelona, novembre de 2019

Jusèp Boya Busquet
Director
Museu d’Arqueologia de Catalunya
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