Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d’Arqueologia i Paleontologia

ANNEX AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1.- Objecte i import del contracte anual 2022
L’objecte de l’encàrrec és la direcció i l’execució de les intervencions arqueològiques i
paleontològiques d’urgència al territori de Catalunya que el Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural encomani a l’adjudicatari durant el
2022
El present encàrrec es fa d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, que defineix com a intervencions arqueològiques o paleontològiques
els estudis directes d’art rupestre, les prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els
controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense, que tingui per finalitat
descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques.
Aquestes intervencions han de constar d’un treball de camp, delimitat amb terminis per
resolució de la directora general del Patrimoni Cultural, i d’un processament, anàlisis i estudi
integral dels materials exhumats. L’execució completa d’aquestes tasques inclouran el treball
de camp, restauració i preparació de mostres (garbellat i rentat de sediments per a obtenir
llavors, microfauna, etc.), l’execució d’anàlisis, de documents i de memòries científiques dels
treballs de camp fins el 15 de desembre del 2022 o fins a exhaurir l’import establert, d’acord
amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec.
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes tenint en compte els següents preus
unitaris, sobre els quals s’aplicaran les baixes proposades:
Preus Unitaris ( sense IVA)
Unitat

Tasca

Tarifa A

1 hora

Direcció

33,50 €

1 hora

Tècnic especialista antropòleg, bioarqueòleg, etc.

30,00 €

23,50€

1 hora

Tècnic arqueòleg/paleontòleg

30,00 €

23,50€

1 hora

Tècnic restaurador

28,00 €

1 hora

Tècnic topògraf

31,50 €

1 hora

Dibuixant

27,50 €

1 hora

Auxiliar (personal de suport)

21,00 €

1 hora

Maquinària Bobcat

56,00 €

1 hora

Maquinària Mixta

57,50 €
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La tarifa A correspon als treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica que requereixen
treball de camp o desplaçaments i la tarifa B als treballs d’intervenció de documentació i
investigació pels quals no és imprescindible el desplaçament i execució de camp i no
comporten un pla de seguretat específic.
El cost de la redacció de la memòria de la intervenció arqueològica o paleontològica del
treball de camp es calcularà mitjançant l’aplicació d’un màxim del 50% de l’import de la
direcció.
L’import màxim del contracte no podrà superar la quantitat de 95.000 euros, IVA inclòs
2.- Forma de pagament
Els imports de les diverses actuacions concretes s’anirà deduint de l’import total d’adjudicació.
Es podran presentar factures mensuals dels treballs realitzats.
3.- Termini d’execució
Totes les tasques descrites en el punt 1 hauran d’estar finalitzades i facturades abans del 15
de desembre de 2022, data de finalització del contracte.
4.- Solvència tècnica
Per tal de poder participar en la licitació, l’empresa haurà d’acreditar que disposa de tots els
mitjans tècnics i humans, així com de les instal·lacions, que tot seguit es relacionen. En cas
de no disposar d’aquest mitjans es podran subcontractar, supòsit que caldrà indicar:
MITJANS MATERIALS I TÈCNICS
Relació de mitjans materials i tècnics mínims exigits:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eines per al treball manual d’ excavació.
Altres materials subsidiaris del treball de camp: casetes d’obra, latrines i generador
(mínim d’1).
Equip de topografia: estació total, prisma òptic, nivell òptic, mira (mínim d’un equip)
Materials per al dibuix arqueològic: material convencional, distensiòmetre,
telescòmetre, jalons.
Equip de fotografia: càmeres fotogràfiques digitals.
Eines de georeferenciació: aparells de localització geogràfica (GPS, mínim de 2) i
programari informàtic de processament de dades.
Materials de seguretat per al camp, laboratori i magatzem d’acord amb la normativa
vigent.
Mitjans de transport: l’adjudicatari haurà de disposar de vehicles, un dels quals haurà
de ser una furgoneta, per transportar els materials i els treballadors al lloc de treball.
Caldrà aportar l’assegurança del vehicle i els papers pertinents.
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•

•

Local/magatzem: L’adjudicatari haurà de disposar, com a mínim, d’un local amb la
funció de lloc de dipòsit provisional dels materials arqueològics, i laboratori de
classificació i estudi de materials, així com d’arxiu de documentació. Aquest haurà de
comptar amb mesures de seguretat, que s’hauran de relacionar. Caldrà aportar
l’assegurança del local i del seu contingut. Talment, el local haurà de disposar de tot el
maquinari necessari i del material d’oficina (ordinadors, escàners, impressores,
plotter, discs durs externs, gravadores de DVD, etc.).
Eines informàtiques de càlcul, de gestió i de disseny gràfic: Disposar del programari
informàtic per dur a terme el processament de les dades i l’elaboració dels pertinents
informes i memòries científiques: paquet ofimàtica (MS Office: Word, Excel, Acces,
etc; o programari similar), programes de dibuix vectorial (Adobe Illustrator, Corel Draw,
In Desing o programari similar), programes de tractament d’imatges (Adobe
Photoshop, Corel Photopaint, Gimp o programari similar), programes de dibuix
topogràfic digitalitzat (Autocad o programari similar), etc.

Aquests mitjans s’acreditaran mitjançant la declaració relacionada dels principals equips de
maquinària i equips tècnics que s’adscriuran a l’execució dels treballs.
MITJANS HUMANS
• Un mínim de 3 arqueòlegs/logues i 1 paleontòleg/loga amb la titulació universitària
adequada amb experiència en classificació i estudi de materials arqueològics i
paleontològics, direcció d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, així com en
estudis històrics. Adjuntar curriculum especificat.
• Un mínim d’1 topògraf i 1 dibuixant.
• Un mínim de 3 auxiliars d’excavació (personal de suport).
• Disponibilitat en plantilla o mitjançant contractació d’un mínim d’1 arqueoantropòleg, 1
bioarqueòleg i 1 especialista en anàlisis tecnològiques. S’haurà d’aportar un escrit de
declaració o compromís de contractació específic a tal efecte signat pel representant
legal de l’empresa licitadora.
• El personal que es proposi només podrà figurar en una categoria professional .
Aquests mitjans s’acreditaran amb l’aportació de tots els següents documents:
1) Declaració sobre els efectius personals mitjans anuals de l’empresa. Fer una relació,
indicant el tipus de contractació (laboral, obra i servei, altres) dels mateixos.
2) Declaració fent una relació dels tècnics (nom, període d’especialització preferent i nombre
d’ intervencions on ha participat, especificant la seva responsabilitat).
3)

Adjuntar els curricula de tots els tècnics amb què l’empresa compta per portar a terme les
intervencions arqueològiques o paleontològiques del Departament de Cultura. Els
curricula del 80% dels arqueòlegs i paleontòlegs hauran d’acreditar un mínim de 5
memòries d’intervencions d’excavació en 5 jaciments diferents, tenint en compte que les
memòries de prospecció i seguiment de rebaixaments de terres estèrils o molt pobres en
restes comptaran la meitat. Els dibuixants i topògrafs hauran d’acreditar el seu treball en
un mínim de 5 jaciments arqueològics o paleontològics. Els/les especialistes en
arqueoantropologia, bioarqueologia i anàlisis tecnològiques hauran d’acreditar estudis en
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un mínim de 5 jaciments diferents. Si els curricula presentats no acrediten suficientment
l’experiència demanada, podrà ser motiu d’exclusió.
El personal mínim adscrit al contracte haurà de mantenir-se durant tota la seva vigència hi
haurà d’haver un compromís exprés a tal efecte. Aquest compromís serà de compliment
obligatori llevat de causes acreditades de força major que ho impedeixin.
ESPAIS
L’adjudicatari haurà de disposar d’un local amb la funció de lloc de dipòsit provisional i
laboratori de classificació i estudi de materials, així com d’arxiu de documentació. Aquests
hauran de comptar amb mesures de seguretat. Caldrà aportar l’assegurança del local i del
seu contingut. Aquest haurà de comptar amb mesures de seguretat, que s’hauran de
relacionar. . Talment, el local haurà de disposar de tot el maquinari necessari i del material
d’oficina (ordinadors, escàners, impressores, plotter, discs durs externs, gravadores de DVD,
etc.).

5.- Criteris d’Adjudicació
CRITERIS OBJECTIUS
Sobre una puntuació màxima de 106 punts, s’estableixen el següents criteris d’adjudicació:
1. MILLORA RESPECTE AL PERSONAL MÍNIM EXIGIT PER A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
Increment i disponibilitat de personal: fins a 62 punts:
Increment del personal arqueòleg i paleontòleg en relació al mínim sol·licitat, indicant la seva
relació contractual amb l’empresa adjudicatària i aportant els seus curricula. Puntuació:1 punt
amb contracte laboral, 0,75 amb altre tipus de contracte, per persona. Fins a 10 punts.
Increment de tècnics dibuixants i topògrafs en relació al mínim sol·licitat, indicant la seva
relació contractual amb l’empresa adjudicatària i aportant els seus curricula. Puntuació:1 punt
amb contracte laboral, 0,75 amb altre tipus de contracte, per persona. Fins a 5 punts.
Disponibilitat de restauradors titulats, indicant la seva relació amb l’empresa adjudicatària i
aportant els seus curricula: Puntuació:1 punt amb contracte laboral, 0,75 amb altre tipus de
contracte, per persona. Fins a 5 punts.
Disponibilitat de personal amb grau de coneixements i domini del medi subaquàtic, així com
d’escalada o espeleologia, indicant la seva relació amb l’empresa adjudicatària i aportant els
seus curricula: Puntuació: en el cas d’arqueòlegs habilitats: 2 punts amb contracte laboral, 1,5
punts amb un altre tipus de contracte, per persona; en el cas d’altres tècnics, 1,5 punts amb
contracte laboral i 1 punt amb un altre tipus de contracte, per persona; en el cas d’auxiliars, 1
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punt amb contracte laboral i 0,5 punts amb un altre tipus de contracte, per persona. Fins a 5
punts.
Restauració de béns mobles a càrrec de l’adjudicatari. Cada 5 % del material 1 punt fins a 10
punts.
Increment d’auxiliars (personal de suport), en relació al mínim sol·licitat, indicant la seva
relació amb l’empresa adjudicatària i aportant la seva identificació. Puntuació: 1 punt amb
contracte laboral, 0,75 amb altre tipus de contracte, per persona, fins a 10 punts.
Disponibilitat d’un tècnic analista en sistemes d’informació geogràfica, acreditat
convenientment (Cal presentar certificat o títol dels cursos realitzats per la persona
designada). Puntuació: 5 punts.
Millora infraestructura material en relació al mínim sol·licitat (maquinari, locals, programes de
georeferenciació compatible amb el del Servei d’arqueologia i Paleontologia). Puntuació
màxima fins a 12 punts. (Locals: 3 punts, maquinària: 3 punts, equips: 3 punts, programes
georeferenciació: 3 punts).
Per tal que aquests increments i millores siguin tinguts en compte en la fase de valoració
hauran d’anar acompanyats d’un document suficient de compromís de mantenir-los durant
tota la vigència del contracte. Aquest compromís serà de compliment obligatori llevat de
causes acreditades de força major que ho impedeixin.

2. OFERTA ECONÒMICA
Oferta econòmica total, resultant de la suma de punts, un cop aplicada la fórmula a cadascun
dels preus unitaris: fins a 44 punts.
Pi=C* (100-100*(Bm-Bi))
Pi és la puntuació obtinguda per cada empresa que es presenti, C és el pes del criteri en la
puntuació general (de 0 a 1, en percentatge segons els punts totals de la licitació), Bi és la
baixa de l’oferta que es valora en relació al pressupost de licitació i Bm és la baixa de l’oferta
econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació

Es considerarà oferta temerària aquella que, pel que fa a un o més dels preus unitaris, sigui
inferior en 10 punts percentuals al preu de licitació.

6.- Garantia
S’estableix un termini de garantia d’un mes a comptar des de la conformitat del contracte.

La cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia,
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