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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME LA MANIPULACIÓ I TRASLLAT
AMB MITJANTS MECÀNICS DE MENHIRS SITUATS A LA COMARCA DEL SOLSONÈS
1.

GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definir les
condicions, directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització
dels treballs encarregats consistents en els treballs de manipulació i trasllat, amb mitjans
mecànics, d’estàtues-menhir situades a la comarca del Solsonès i que es concreten, en termes
generals en el següent:
•
•
•

Elaboració de suports pel trasllat de béns culturals d’interès local: fabricació de gàbies
paletitzades adequades a cada menhir
Embalatge o manipulació de béns per al seu correcte trasllat.
Trasllat de béns i mitjans mecànics necessaris per dur-lo a terme.

El tècnic responsable del contracte realitzarà la supervisió dels treballs, garantint, entre altres,
el compliment de les prescripcions fixades en aquest Plec.
El projecte “Recuperació, restauració i estudi de sis estàtues-menhir situades a Riner, Pinell i
Solsona (el Solsonès). Gegants immortals” és un projecte de Museu al territori, que compta amb
la implicació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès i els diversos ajuntaments compromesos,
coordinat pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Un projecte pioner a Catalunya que permet
visualitzar el museu al territori amb la col·laboració de diverses institucions i privats. Aquest
projecte està motivat pel procés de deteriorament assolit per diversos monuments megalítics a
la zona del Solsonès, que en conseqüència provoca la pèrdua d’una valuosa informació que estava impresa en els gravats i decoracions que presenten en les seves superfícies. Es tracta d’estàtues-menhir que havien tingut tota la superfície repicada i posteriorment gravada amb diversos motius decorats i que actualment s’estan deteriorant a causa de la seva exposició a la intempèrie i l’acció de l’home. Tal i com indica la llei de Patrimoni Cultural Català aquests gravats són
manifestacions arqueològiques de tipus testimonial i artístic que cal preservar per al seu estudi,
la seva conservació i la seva divulgació, i així estan catalogats com art rupestre i per tant, protegits. L’objectiu final del projecte és posar en valor la singularitat i especificitat del cas català dins
del fenomen europeu de l’estatuària antropomorfa del neolític final – calcolític.
Cal tenir en compte que aquesta contractació inclou actuacions arqueològiques, de conservaciórestauració i treballs de manipulació a dur a terme per part d’una empresa especialitza. En primer lloc es descriuen les tasques a realitzar per part de l’empresa adjudicatària. A continuació,
es descriuen les especificitats de cada un dels megàlits.
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2.

OBJECTE

L’objecte del contracte consisteix en l’execució dels treballs de manipulació i trasllat, amb
mitjans mecànics, de sis estàtues-menhir situades a la comarca del Solsonès i que s’assenyalen
tot seguit:
•

Roc de la Mare de Déu (Riner, el Solsonès):
▪
▪

▪
•

Pedrafita de Su (Riner, el Solsonès):
▪
▪
▪

•

▪

Coordenades: X-362574, Y-4649236
Accés: S’hi accedeix per un camí bosquerol que parteix del mas Caballol. Es troba
a uns 50 m al sud-est del sepulcre de Costa dels Garrics I, a l’altra banda del camí,
disposat en un petit replà de terreny lleugerament enlairat, a uns 3 metres del
sepulcre de Costa dels Garrics de Caballol II.
Dimensions: 220 x 115 x 35cm

Menhir del Solà I (Riner, el Solsonès):
▪
▪

▪
•

Coordenades: X-380875, Y-4638324
Accés: Es troba dins d’una propietat privada al poble de Su, recolzat sobre dos
suports de totxo revestits amb formigó.
Dimensions: 220 x 146 x 19cm

Costa dels Garrics de Caballol II (Pinell, el Solsonès):
▪
▪

•

Coordenades: X-377626, Y-4640899
Accés: S’hi accedeix des del trencall que surt de la carretera LV-3002 cap al Santuari del Miracle (Riner), on hi ha un camí de terra que puja cap a l’est durant 150 m
fins a l’ermita de Sant Gabriel i després, tot baixant per un camí al seu darrera,
aproximadament a 90 metres es troba la pedra recolzada sobre dos pilars de pedra.
Dimensions: 340 x 156 x 34cm

Coordenades: X-381298, Y-4643523
Accés: : Està situat a uns 750m al sud-oest del mas Casamartina, concretament en
unes feixes de bosc de la part baixa de la solana que hi ha a la dreta del camí que
mena d’aquesta Casamartina al mas El Solar. El menhir està sota d’un marge que
el separa del sepulcre, a uns 50 m del camp.
Dimensions: 218 x 75 x 50cm

Estela de Través – Font de Plata (Solsona, el Solsonès):
▪
▪
▪

Coordenades: X-377185, Y-4651147
Accés: A tocar de la carretera LV-4241 (que surt des de Solsona direcció nord cap
a Lladurs), a l’exterior de la casa Can Cots.
Dimensions: 216 x 138 x 32cm
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•

Menhir d’Ardèvol (Riner, el Solsonès):
▪
▪
▪

Coordenades: X-379063, Y-4639350
Accés: Al punt quilomètric 9,5 de la carretera local LV-3002 (entre el Miracle i Su).
Es troba tombat aproximadament a 25m al terra, al marge d’un cap de conreu.
Dimensions: 315 x 110 x 30 cm

Dites estàtues-menhir han estat declarades Bé Cultural d’Interès Local, mitjançant acord del Ple
de l’Ajuntament de Solsona de data 26 de gener de 2018 i del Consell Comarcal del Solsonès de
data 13 de març de 2018. Actualment es troben en tràmit de ser inscrites al Registre de
Patrimoni Cultural Català.
Les actuacions a realitzar consten en el projecte “Recuperació, restauració i estudi de sis
estàtues-menhir situades als municipis de Riner, Pinell i Solsona (el Solsonès)”.

3.

RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
⎯ Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,
d’11.10.1993).
⎯ Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.

4.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit en el qual s’actuarà és la zona on es localitzen els sis menhirs referenciats, així com la
d’accés a aquests i el seu trasllat a la ubicació final, que és la sala situada a la planta baixa de la
Casa Gran del Santuari del Miracle, municipi de Riner, d’acord amb el projecte “Recuperació,
restauració i estudi de sis estàtues-menhir situades als municipis de Riner, Pinell i Solsona (el
Solsonès)”.

5.

PERFIL DE l’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L’empresa adjudicatària ha de tenir una experiència demostrable en el camp de la manipulació
i transport de béns patrimonials de com a mínim 25 anys, experiència en solucions tècniques
per a la manipulació de béns patrimonials de gran format.
Es valoraran directrius de qualitat, medi ambient i seguretat així com un compromís de millora
continuat demostrable amb les certificacions ISO9001, ISO14001 y OHSAS 18001. Es valorarà
també el formar part de ICEFAT (http://www.icefat.org), associació mundial que reuneix les 71
millors empreses de transport de béns patrimonials de 33 països.

6.

PERSONAL I MITJANS MÍNIMS

6.1. Personal
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El personal assignat per a la realització dels treballs encarregats serà l’idoni en titulació i
experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat adquirida.
En la present contractació es demanen coneixements i experiència en manipulació, moviment i
trasllat de patrimoni cultural i objectes en valor històric.
El personal destinat al servei per part del contractista atendrà les instruccions i directrius que li
estableixi la direcció arqueològica i la direcció encarregada de les tasques de restauració, que
durà a terme les funcions de direcció, coordinació i distribució de tasques per dur a terme la
correcta execució del contracte.
El contractista haurà de disposar, del següent nombre mínim de tècnics en funció del menhir:
Recollida

Ubicació sala Casa Gran del
Miracle

Roc de la Mare de Déu
(Riner, el Solsonès)

3 tècnics

3 tècnics

Pedrafita de Su
(Riner, el Solsonès)

3 tècnics

3 tècnics

Costa dels Garrics de Caballol II
(Pinell, el Solsonès):

4 tècnics

4 tècnics

Menhir del Solà I
(Riner, el Solsonès)

3 tècnics

4 tècnics

Estela de Través – Font de Plata
(Solsona, el Solsonès)

3 tècnics

3 tècnics

Menhir d’Ardèvol
(Riner, el Solsonès)

3 tècnics

3 tècnics

La titulació del coordinador per part de l’empresa adjudicatària ha de ser com a mínim de Grau/
Llicenciatura en Belles Arts amb especialització en escultura i amb una experiència demostrable
de com a mínim deu anys en el camp del trasllat i manipulació d’objectes patrimonials. Aquesta
darrera experiència també l’ha de poder acreditar la resta del personal.
Es valorarà la formació per part del personal en conservació preventiva i conservació-restauració
de béns culturals.
A més a més, haurà de disposar de personal especialitzat i amb experiència demostrable amb
treballs amb béns patrimonials per als treballs mecànics que s’especifiquen relacionats amb
cada menhir i que s’especifiquen en el següent subapartat de mitjans.
6.2. Mitjans
L’adjudicatari del contracte disposarà dels mitjans i instal·lacions necessaris per a un correcte
desenvolupament dels treballs encarregats.
L’adjudicatari haurà de disposar de:
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- Mitjans mecànics (amb la corresponent assegurança) segons el menhir:
Mitjans mecànics
Roc de la Mare de Déu
(Riner, el Solsonès)

Camió grua

Pedrafita de Su
(Riner, el Solsonès)

Camió grua. S’ha de transportar en el mateix camió.

Costa dels Garrics de Caballol II
(Pinell, el Solsonès):

Excavadora o manithou.
Camió obert per facilitar la carga.

Menhir del Solà I
(Riner, el Solsonès)

Excavadora o manithou

Estela de Través – Font de Plata
(Solsona, el Solsonès)

Camió grua. S’ha de transportar amb el mateix camió.

Menhir d’Ardèvol
(Riner, el Solsonès)

Camió grua

- Un mitjà mecànic per transportar les eines i els embalatges, tenint en compte les
característiques de cada un dels accessos.
- Els mitjans necessaris per evitar despreniments perillosos.

7.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.

El treball consisteix en l’extracció i la concentració en un únic espai de 6 menhirs de dimensions
i pesos diversos. Els menhirs es troben en zones diferents de la mateixa àrea geogràfica i a una
distància no superior a 20 km del centre de Solsona. Cada menhir té dificultats operatives
diferents (estat de conservació, factures estructurals, ubicació, entre altres). Cal tenir en compte
cada un dels menhirs individualment i després intentar organitzar un calendari de recollida i
entregues, intentant agrupar-los segons els mitjans mecànics que són necessaris, per tal
d’abaratir costos i desplaçar els mitjans en períodes continus.
7.1 Elaboració de gàbies
És necessària la fabricació de 8 gàbies de fusta, paletitzades, reforçades i desmuntables per a
tots els menhirs. Han de permetre, una vegada entregats els menhirs a la nova ubicació, canviarlos la posició per tal que els restauradors puguin treballar-hi.
Cada gàbia tindrà un disseny diferent, en funció de la forma del menhir i la seva configuració
canviarà entre el transport a la ubicació definitiva, adaptant-se al canvi d’orientació de l’objecte.
Per tal que aquesta solució tècnica sigui efectiva, serà necessari un treball de fusteria in situ.
En aquest apartat es valorarà la incorporació en la fabricació dels embalatges o gàbies les
directrius marcades per la norma UNE-EN 15946.
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Núm. de palets
Roc de la Mare de Déu
(Riner, el Solsonès)

1

Pedrafita de Su
(Riner, el Solsonès)

1

Costa dels Garrics de Caballol II
(Pinell, el Solsonès):

2

Menhir del Solà I
(Riner, el Solsonès)

1

Estela de Través – Font de Plata
(Solsona, el Solsonès)

1

Menhir d’Ardèvol
(Riner, el Solsonès)

2

7.2 Manipulació dels menhirs: material i mitjans mecànics
Serà necessari disposar del material d’embalatge i manipulació necessari per cada un dels
menhirs: fustes, espumes, cintes de subjecció, entre altres. En el quadre que hi ha a continuació
s’especifiquen les necessitats de cada menhir:

Roc de la Mare de Déu
(Riner, el Solsonès)

Materials
Plàstic, tisú, caragolam, retràctil, cintes de ganxo i carraca, goma
antilliscant (cautxú), tacs de fusta.

Pedrafita de Su
(Riner, el Solsonès)

Plàstic, tisú, caragolam, retràctil, 8 cintes de ganxo i carraca de 6
metres, goma antilliscant (cautxú), tacs de fusta.

Costa dels Garrics de Caballol II
(Pinell, el Solsonès)

Plàstic, tisú, caragolam, retràctil, cintes de ganxo i carraca,
goma antilliscant (cautxú), tacs de fusta.

Menhir del Solà I
(Riner, el Solsonès)
Estela de Través – Font de Plata
(Solsona, el Solsonès)

Plàstic tisú, caragolam, retràctil, 8 cintes de ganxo i carraca de 6
metres, goma antilliscant (cautxú), tacs de fusta.
Plàstic, tisú, caragolam, retràctil, cintes de ganxo i carraca, goma
antilliscant (cautxú), tacs de fusta.

Menhir d’Ardèvol
(Riner, el Solsonès)

Plàstic tisú, caragolam, retràctil, 8 cintes de ganxo i carraca de 6
metres, goma antilliscant (cautxú), tacs de fusta.

Tots els menhirs viatjaran tombats sobre el costat més idoni pel transport, però en el moment
de l’entrega s’hauran de posicionar i estabilitzar per poder treballar en gairebé tota la superfície,
evitant posteriors moviments complicats a causa del seu volum i pes.
S’utilitzen cintes de carraca i tacs de fusta per la subjecció durant el transport, i plàstic i altres
materials de barrera, per protegir-los d’abrasions i pèrdues de fragments.
La nova ubicació serà a la Casa Gran del Miracle, en un local del complex del santuari. L’accés és
còmode i ampli, a peu de carrer i la porta és bastant àmplia (165cm aprox) i alta (320 cm aprox).
Davant hi haurà un espai que temporalment s’utilitzarà per emmagatzemar els menhirs recollits,
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si fos necessari tenir-los concentrats per efectuar una última fase de canvi de posició i ubicació
dins del taller. Els menhirs paletitzats sempre quedaran protegits amb un plàstic.
Per optimitzar recursos, es proposa estructurar el calendari de recollides en funció dels mitjans
mecànics per tal de quedar-se per l’última recollida amb el camió grua en el taller, i
conjuntament amb un toro, efectuar els canvis de posició dels menhirs i la ubicació en el taller.
El temps necessari per realitzar aquests operacions és d’un mínim de dos dies complets.
7.3 Durada del contracte
Els treballs hauran d’estar finalitzats el dia 31 d’octubre de 2018.
Previ als treballs de moviment caldrà fabricar les gàbies per al transport. Es preveu un termini
màxim de tres setmanes per a realitzar aquest procés.
Les tasques de moviment dels objectes seguiran els següents terminis aproximats:
-

Roc de la Mare de Déu (Riner, el Solsonès): ½ dia

-

Peddrafita de Su (Riner, el Solsonès): ½ dia

-

Costa dels Garrics del Caballol (Pinell, el Solsonès): 2 dies

-

Menhir del Solà (Riner, el Solsonès): 1 dia

-

Estela de Través (Solsona, el Solsonès): ½ dia

-

Menhir d’Ardèvol (Riner, el Solsonès): ½ dia

A aquests 5 dies caldrà afegir-hi dos dies per al moviment final a magatzem, és a dir, per a la
ubicació definitiva dins l’espai on es dipositaran els elements transportats. En total 7 dies de
moviment.
La durada del contracte serà de 22 dies.
7.4 Documentació prèvia dels elements
Per tal de poder licitar l’obra caldrà veure prèviament totes les estàtues-menhir a transportar
per tal de prendre tota la documentació necessària. Per a dur a terme aquesta fase les empreses
licitadores es poden posar en contacte al telèfon 647 51 35 20 o bé a museu@museusolsona.cat.
7.5 Coordinació
L’empresa adjudicatària coordinarà tot el procés de treball sota la supervisió del tècnic
arqueòleg i el tècnic restaurador.
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7.6 Autorització
En últim terme l’actuació a realitzar resta supeditada a l’aprovació per part de la Direcció
General del Patrimoni Cultural segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. DOGC 3594. Segons decret les intervencions
arqueològiques i paleontològiques han de ser autoritzades per la Direcció General del Patrimoni
Cultural així com el trasllat de restes arqueològiques i paleontològiques. En l’autorització del
trasllat, que sol·licitarà el Consell Comarcal del Solsonès, cal indicar les restes que afecta i les
condicions en què s’ha de fer. El trasllat de restes arqueològiques o paleontològiques del seu
emplaçament original es pot acordar quan no sigui possible la seva conservació in situ.
L’autorització pot ser denegada per part de la Direcció General del Patrimoni Cultural si es
considera que l’empresa adjudicatària no garanteix les condicions estipulades per al trasllat.
Solsona, 4 de setembre de 2018
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