PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT AMB FABRICACIÓ DE LA
PRODUCCIÓ DE l’EXPOSICIO “ART PRIMER. ARTISTES DE LA
PREHISTÒRIA”, ORGANITZADA PEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE
CATALUNYA-AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL

TIPUS
PRESSUPOST DE LICITACIÓ
DESCRIPCIÓ

CONTRACTE
Tramitació ordinària, procediment obert, no
subjecte a regulació harmonitzada
119.754,03 €, IVA inclòs
Contractació del subministrament amb
fabricació de la producció de l’exposició “Art
Primer. Artistes de la Prehistòria”,
organitzada pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Agència Catalana del Patrimoni
Cultural

1. Descripció de l’exposició
És objecte del present plec la contractació, promoguda per l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural i Museu d’Arqueologia de Catalunya, del subministrament amb fabricació de la
producció de l’exposició “Art Primer. Artistes de la Prehistòria”, organitzada pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Agència Catalana del Patrimoni Cultural, d’acord amb el projecte
expositiu elaborat pel Sr. Jordi Pigem, i que s’acompanya com a Annex 1 al present Plec.
Aquesta exposició té com a objectiu presentar una síntesi de l’art rupestre prehistòric en els
territoris de la façana mediterrània de la Península Ibèrica, i, en especial, de Catalunya i la
Comunitat Valenciana, abordant la diversitat dels seus estils, els jaciments principals i la
problemàtica de la seva cronologia i significació. La mostra, que s’emmarca dins dels actes
commemoratius del 20è aniversari de la declaració d’aquests conjunts pictòrics com a
Patrimoni de la Humanitat, iniciats els passat 2018, vol ser també l’ocasió de donar a conèixer
l’important treball d’inventari i documentació de pintures rupestres realitzat a Catalunya, des
de fa més de 30 anys, pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb el projecte museogràfic elaborat pel Sr. Jordi Pigem, sobre la base del guió
expositiu previ, redactat per l’equip de comissariat i recerca de la mostra, encapçalats pels
seus comissaris Sra. Inés Sanz i Sr. Antoni Palomo, aquesta s’estructura en tres grans àmbits o
espais expositius:
1. LA COVA: evocació i presentació del tema de les primeres manifestacions simbòliques i
artístiques arreu del món, i, alhora, de les cultures i formes de vida característiques

del Paleolític europeu, tot fent un especial èmfasi en la presentació de les
manifestacions artístiques parietals i mobles de l’àrea franco-cantàbrica.
2. LA BALMA: evocació i presentació dels estils, temàtiques i principals jaciments de
l’anomenat “Art Rupestre Llevantí”, objecte principal de la mostra, i, alhora, dels
contextos paleoambientals, humans i culturals coetanis, fonamentalment durant el
període Neolític.
3. EL MUSEU evocació i presentació de la història de la descoberta i valoració científica i
patrimonial de l’art llevantí, a Catalunya i a la resta de la Península Ibèrica, i,
especialment, de les problemàtiques contemporànies lligades a la seva datació,
conservació i museïtzació sostenible.
La informació detallada tant de la filosofia de l’exposició com de cada un dels àmbits i
subàmbits de la mateixa està absolutament detallada en el document del projecte executiu de
la mostra.
2. Objecte del contracte
El present contracte contempla el subministrament amb fabricació de la producció i muntatge
de l’exposició “Art Primer. Artistes de la Prehistòria”, organitzada pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Agència Catalana del Patrimoni Cultural, segons les clàusules especificades en
aquest plec de condicions.
L’exposició serà instal·lada a l’edifici de la seu central del museu a Barcelona (Passeig de Santa
Madrona 39-41, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona). Concretament, ocupar una superfície a
l’entorn dels 800 m2, corresponents a les actuals sales d’exposició ubicades a la planta baixa
de l’edifici (espais central i laterals de la gran anella central de l’edifici i actual sala
d’exposicions temporals annexa).
Totes les tasques i elements a produir o subministrar, estan clarament detallats tant en el
projecte executiu de l’exposició, com en el pressupost, si bé bàsicament es poden dividir en set
grans partides:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FUSTERIA
PINTURA I REVESTIMENTS
FERRER
MOQUETA
RETOLISTA I ELEMENTS GRÀFICS
VIDRES
INIGUGAT

La producció s’haurà de dur a terme d’acord amb el projecte executiu. El qual forma part de
les presents prescripcions tècniques. En aquest projecte hi consta la planimetria i amidaments
i la memòria de materials corresponent (colors, etc.).
Totes les instal·lacions i el material usat en el muntatge de l’exposició van a càrrec de
l’empresa que presti el servei i, un cop muntada i acabada l’exposició, seran propietat del
Museu d’Arqueologia de Catalunya. Per tant, no s’admeten materials o elements de lloguer en
el muntatge de l’exposició.

El contracte no inclou la col·locació de les peces a exposar, feina que serà realitzada pel
personal del propi museu.
3. Descripcions tècniques
Les descripcions tècniques queden explícitament assenyalades en els següents documents que
s’adjunten en ela annexos següents:
Annex 1 Projecte executiu
Annex 2 Pressupost
El material a utilitzar en la producció de l’exposició haurà de disposar de les corresponents
certificacions ambientals i complir amb la normativa d’estructures EUROCODI o equivalent.
4. Calendari i Pla de treball
Les tasques a realitzar han d’estar acabades el 31 de desembre de 2019, de manera que es
pugui procedir a la seva inauguració en els dies següents. El contractista podrà decidir quines
feines produeix al seu taller i en quin moment entra a treballar al Museu. A la signatura del
contracte presentarà un calendari de les seves tasques que es revisarà amb caràcter previ a
l’inici del muntatge pels responsables de l’exposició.
5. Supervisió
El Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona , a través dels seus tècnics i del
dissenyador/a responsable del projecte executiu del muntatge supervisarà i donarà el vist-iplau a l’execució del projecte.
6. Interlocutor
El contractista designarà un interlocutor permanent durant la instal·lació, amb capacitat de
prendre decisions.
7. Horari de muntatge
L’horari del muntatge serà de dilluns a divendres de 8h a 20 h. El contractista intentarà
concentrar els treballs més sorollosos i molestos per als visitants del Museu a les franges
horàries que el Museu resta tancat.
Si el contractista necessités treballar en dissabte, prèvia comunicació al Museu, ho podrà fer.
Haurà d’actuar de la mateixa manera si necessita perllongar la jornada més enllà de les 20 h.

Barcelona, maig de 2019

Jusèp Boya i Busquet
Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya

