Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE
L’ORNAMENTACIÓ DE LA CAPELLA NORD DEL CLAUSTRE MENOR DE LA
CARTOIXA D’ESCALADEI (CRBMC núm. 10491.3, P 03-2018)
______________________________________________________________

I – INTRODUCCIÓ- ANTECEDENTS
L’església de Santa Maria fou iniciada el 1203-1204 i enllestida el 1228, és l’únic
element de la primitiva cartoixa d’Escaladei que conserva l’estructura inicial. És
d’una sola nau, està orientada a llevant i té volta de canó apuntat. Conserva
restes de la decoració gòtica totalment desfigurada per la del segle XVII. Tant la
façana de l’església, originàriament romànica, com les dovelles de la porta i el
parament medieval de carreu eren de pedra vermellosa.
Amb la reforma del segle XVII, la porta passà a ser d’estil clàssic de marbre, es va
elevar un mur de la façana amb tàpia i es va fer un gran rosetó damunt la porta.
A més a més es va plantejar un repertori pictòric amb esgrafiats i pintures al fresc
i a la calç de la qual en queden restes molt degradades i que recobriria tota la
façana.
L’any 1835, amb la desamortització de Mendizábal, els cartoixans foren expropiats
i hagueren d’abandonar el monestir. L’endemà mateix, la cartoixa fou saquejada i,
dies després, incendiada. En només dos anys, l’edifici monacal fou destruït
gairebé totalment.
Des d’aleshores, les restes conservades, i en especial les restes ornamentals i
artístiques, acusen una progressiva i accelerada degradació, associada a
diverses problemàtiques conservatives, alienes als materials constitutius,
derivades d’una evident falta d’actuació en conservació i manteniment de la
façana.
II - OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del present contracte és la realització dels treballs de conservaciórestauració de L’ORNAMENTACIÓ MURAL DE LA CAPELLA NORD DEL
CLAUSTRE MENOR al cenobi de la Cartoixa d’Escaladei, segons els projecte
redactat pel CRBMC. Aquests treballs s’han de dur a terme in situ.
Tots els treballs de conservació-restauració s'hauran de sotmetre a la llei 15/1993
de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
III –ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA
Les empreses que optin a aquesta intervenció han de demostrar la seva
especialització i experiència en el camp de la conservació-restauració de pintures
murals, guixeries i materials petris. Els professionals que intervindran directament
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en l’obra han de fer constar la seva formació reglada en conservació-restauració, i
la seva especialització i experiència en pintura mural i escultura en pedra. En
aquest sentit, caldrà presentar els currículums dels professionals que es destinin a
l’execució del contracte.
Es valorarà la solvència tècnica de les empreses licitadores amb l’aportació dels
encàrrecs anteriors duts a terme en treballs similars per ordre de proximitat,
similitud o relació directa amb el que és l’objecte del contracte, amb indicació de
l’administració o entitat per la qual s’ha fet, l’import de l’actuació objecte del
contracte i l’import dels honoraris.
IV - CONDICIONS DEL TREBALL
Direcció: La direcció tècnica d’aquesta intervenció, estarà formada pel
coordinador de l’àrea de pintura mural i escultura en pedra del CRBMC i pel
professional que hagi estat nomenat director de l’actuació per l’empresa
adjudicatària. El/la professional que hagi estat nomenat director de l’actuació (o
cap de restauració) per l’empresa adjudicatària s’obliga per mitjà d’aquest
contracte, a romandre la jornada completa, al capdavant dels treballs de
conservació-restauració.
Seguiment i Inspecció dels treballs. En les diferents fases d’aquesta
intervenció hi haurà un seguiment i inspecció per part del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), la persona designada de l’Àrea de
Monuments i Jaciments Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural que actuarà com a direcció facultativa,
conjuntament amb la persona designada per l’empresa, en els dies i hores fixats,
deixant constància de la visita i del que s’acordi en l’acta de visita corresponent.
Canvis de Projecte i tractaments no previstos. L’empresa adjudicatària no
pot dur a terme canvis de partides previstes per altres no previstes, ni preus
diferents als pactats ni augment d'amidaments d'obres previstes, sense consens
de la direcció facultativa i amb l’autorització escrita per part del CRBMC.
Certificacions d'obra. És imprescindible que totes les certificacions portin la
data de signatura del contracte entre l’empresa adjudicatària i el CRBMC, el
número de la certificació, l'especificació "i última" quan correspongui i el número
oficial de l'expedient. Les certificacions amb dades errònies o incompletes es
retornen a la Direcció facultativa i generen demores innecessàries. Les
certificacions d'obra s'han de lliurar a la seu del CRBMC.
Lloc, Termini i horari d’execució. Les tasques descrites en el projecte de
conservació-restauració s’hauran de realitzar en el termini màxim de 3 mesos,
des de la signatura del contracte. Per les condicions de la zona arqueològica,
sense obertura pública, l’horari s’establirà en funció de les necessitats del projecte
i de la mateixa empresa, en acord amb el CRBMC.
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Recepció. Un cop acabats els tractaments de conservació-restauració i trobant-se
aquests presumiblement en les condicions exigides, es procedirà a la seva
recepció dintre del mes següent a l'acabament de l'obra. A l'acte de recepció hi
seran presents els professionals que formen part de la direcció facultativa
designats per aquesta actuació i la Directora del CRBMC, i s'estendrà l'acta
corresponent.
Forma de pagament. El cost total del servei objecte d’aquesta contractació es
fraccionarà en 3 pagaments, mitjançant factures que s’hauran de lliurar de la
manera següent:




1er pagament (30%) als 30 dies de l’inici de l’actuació.
2on pagament (40%) als 60 dies.
3r pagament i últim (30%) un cop acabada la intervenció.

V – LA INTERVENCIÓ EN CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
La actuació que s’haurà de dur a terme és la descrita en el punt 5.3 Descripció
dels processos de conservació-restauració del projecte d’intervenció P 03/2018
Projecte d’intervenció de conservació-restauració de la capella nord del
claustre Menor de la Cartoixa d’Escaladei, redactat per l’especialitat de
Pintura Mural i escultura en Pedra del CRBMC:
Objectius
La finalitat és la d’assegurar la conservació futura de l’obra i les millores en base
als següents objectius:
 Conèixer i analitzar els diferents factors que han contribuït a la seva degradació
 Actuar per assegurar la preservació de l’obra
 Millora el sistema de presentació actual de l’obra i recuperar el contingut estètic
del conjunt.
Criteris d’actuació
La intervenció dels professionals que facin aquestes tasques de conservaciórestauració, així com les seves responsabilitats i comeses, s'inscriuen en el marc
de la normativa oficial vigent en els contractes amb l'Administració, i dins els
criteris i metodologies de conservació-restauració marcats i desenvolupats pel
CRBMC, així com de la deontologia professional marcada per L’ECCO, l’ICOM,
l’ICOMOS i les diverses Cartes del Restauro referides al respecte.

El processos de conservació-restauració



Estudis previs
Neteja mecànica en sec
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Eliminació d’elements biològics i tractament biocida
Eliminació d’eflorescències salines i dessalats puntuals
Neteja de les superfícies
Consolidació dels materials
Reintegració de pèrdues de matèria
Documentació de la intervenció

V- MEMÒRIA FINAL D'OBRES
Al finalitzar l’actuació en conservació-restauració, l’empresa adjudicatària i, en
aquest cas, la persona que ha estat designada com a director/a de l’actuació,
lliurarà una Memòria Final de la intervenció on, a més, es farà constar totes les
incidències no previstes en el projecte original i el pla de conservació preventiva i
manteniment.
La memòria contindrà els elements següents:
a) Relació detallada del procés de les obres i justificació de les modificacions
produïdes.
b) Joc de plànols i mappings necessaris on es detalli l’estat de conservació de
l’obra abans de la intervenció i les actuacions realitzades sobre aquesta.
c) Reportatge fotogràfic sobre suport digital, amb qualitat alta, sobre el seguiment
i estat final amb totes les imatges degudament indicades.
D'aquesta Memòria final, el conservador-restaurador (director /a tècnic de la
intervenció que actua en nom de l’empresa adjudicatària), lliurarà al Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC):



2 exemplars sobre paper, degudament enquadernats, on hi constin tota la
Memòria final, plànols i mappings realitzats.
2 exemplars sobre suport reproduïble i no deformable de la memòria (CD-DVD)
on hi constin tota la Memòria final, plànols i mappings realitzats.

Tots els documents del projecte han d’anar signats pel conservador-restaurador
(director /a tècnic de la intervenció que actua en nom de l’empresa adjudicatària).
VI- PROPIETATS DELS TREBALLS
Tots els estudis i documents elaborats en aquest estudi seran propietat del Centre
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) que podrà reproduir-los,
publicar-los o divulgar-los, totalment o parcialment, o fer-ne l’ús que consideri
més convenient, segons les programacions dels respectius organismes, esmentant
sempre l’autoria.
La propietat intel·lectual quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el
que estableix la legislació actual de la Propietat intel·lectual al respecte.
L’empresa adjudicatària no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents i
estudis amb forma total, parcial o directa, indirecta o extractada, sense la prèvia
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autorització i/o conformitat del CRBMC, sempre en el marc respecte a la legislació
vigent sobre la Propietat Intel·lectual.
VII- PRESSUPOST
L’import màxim estipulat per a desenvolupar les tasques de conservaciórestauració de l’ornamentació de la capella nord del claustre menor de la Cartoixa
d’Escaladei, és de 25.010,4,- € IVA inclòs.

Valldoreix 16 de maig de 2018

