INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONETAT DEL CONTRACTE
PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI DE REFORMA MUSEOGRÀFICA DEL VINSEUM
MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA
1. Antecedents
VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (en endavant, VINSEUM) és una
fundació participada majoritàriament per l’administració pública local en virtut del que
exposa el redactat dels estatuts de l’entitat aprovats el 20 de juny de 2018, i té per
missió vetllar per la conservació, l’estudi i la divulgació del patrimoni que preserva,
amb l’objectiu principal de comprendre i posar en valor l’impacte social, econòmic,
antropològic i cultural que ha generat 3.000 anys de tradició vitivinícola a Catalunya.
Des del moment de la creació de la fundació, l’any 2000, el VINSEUM assumeix la
responsabilitat de donar continuïtat a la tasca de salvaguarda i difusió del patrimoni
que el Museu de Vilafranca va exercir des de l’any de la seva fundació, el 1935.
Des de l’any 2008 que el VINSEUM mostra aquest patrimoni divers des de l’òptica
transversal, posant com a eix al vi com a fenomen cultural, i a l’home com a actor
principal de la narració.
L’edifici que ha acollit l’exposició estable sobre les cultures del vi ha estat la seu
històrica del museu, el palau reial vilafranquí que l’any 2012 va ser objecte de la
rehabilitació arquitectònica i de la renovació museogràfica que contemplava la
primera fase del projecte de reforma i ampliació del VINSEUM.
El projecte arquitectònic que ha de modificar també el espais de l’exposició estable
del museu contempla dues fases principals de construcció que inclou la intervenció
de reforma del palau reial de 2012 i la construcció d’un nou edifici adjacent a la seu
històrica, aquesta darrera obra finalitzada a l’octubre de 2021. L’any 2012 el palau reial
adapta les tres plantes superiors de l’edifici per acollir l’exposició sobre les cultures
del vi de Catalunya que anuncia un nou enfocament de discurs museogràfic, i aprofita
bona part del mobiliari expositiu emprat a l’exposició de prefiguració oberta a les sales
de l’antic edifici del museu entre els anys 2008 i 2011.
L’any 2018 s’inicia la Fase 1b del projecte, que inclou les obres d’enderroc de l’antic
edifici adjacent al palau reial i de construcció d’una nova seu que s’adossa a la seu
històrica, signada per l’arquitecte Santi Vives, i una segona etapa que inclou el
muntatge museogràfic de la futura exposició permanent, que porta la signatura de
l’equip de Varis Arquitectes, amb Daniel Freixes al capdavant.
Aquest nou edifici ha estat pensat per convertir-se en la seu principal del futur museu,
esdevenint l’accés principal a l’equipament des de la plaça Jaume I, a la vegada que
resol el desnivell entre forjats que existia entre palau reial i l’anterior immoble
enderrocat, supera així el problema de les barreres arquitectòniques que existia al
museu antic, i obre accessos a cada planta que el connecta amb la seu històrica.
Aquesta permeabilitat fa possible integrar els dos edificis dins l’itinerari de la visita a
la futura exposició estable, i també connectar en planta baixa els serveis de taverna
del palau reial amb els nous serveis de botiga, de punt d’informació i de promoció del
vi català ubicats a l’edifici de nova construcció.
Amb la incorporació del nou edifici annexat i enllaçat internament amb el Palau, la
superfície total d’exposició permanent s’incrementarà dels 500m2 actuals als
2.361,33m2 del futur equipament. La superfície útil de l’equipament passa dels 1800m2
actuals als 4.347,26m2 de la nova proposta.
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Així doncs, la construcció d’aquest nou edifici permet redimensionar el projecte
museístic a una escala pròpia d’equipaments museístics de referència nacional, a la
vegada que garanteix la consolidació d’una proposta cultural que completa l’oferta
expositiva amb un programa d’activitats anuals que el consolida com a gran centre
cultural de la cultura de la vinya i del vi. Per això el projecte ha permès alliberar espais
del Palau reial de la funció expositiva tradicional i es podran destinar a acollir part
d’aquesta activitat per a tots els públics i, en concret, per als públics escolars i d’edat
formativa.
A la tercera planta, el palau reial acollirà l’espai de taller educatiu destinat per a públic
escolar i l’accés des del nou edifici serà restringit per a aquest tipus de públic.
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
Una vegada finalitzada l’obra arquitectònica d’aquesta fase del projecte, la segona
etapa prevista inclou la producció i el muntatge de la nova instal·lació museogràfica
dels espais d’exposició permanent incloent també els espais d’acollida i dels serveis
complementaris com la botiga, la recepció, l’espai promocional del vi català, els espais
destinats a activitats culturals ubicats a la primera planta del Palau reial i l’espai
destinat a les activitats i tallers amb les escoles, situat a la tercera planta. El projecte
contempla també la instal·lació dels equipaments audiovisuals, la instal·lació
d’il·luminació i els elements de producció gràfica, actuacions que son l’objecte de la
present licitació.
En paral·lel al muntatge, la mateixa licitació incorpora la producció i la realització d’un
conjunt de peces audiovisuals que s’incorporaran als espais expositius.
Els treballs es duran a terme d’acord amb el projecte museogràfic executiu redactat
per l’equip de Varis Arquitectes, i el guió elaborat amb la participació de l’equip
científic i tècnic del VINSEUM, segons consta als plecs tècnics de la licitació.
Els espais que acolliran l’exposició permanent i els serveis complementaris a la visita
del futur VINSEUM es distribueixen en cinc plantes del nou edifici i en les tres plantes
del Palau Reial, amb una superfície útil total que duplica en escreix l’equipament
actual, amb una exposició permanent que supera en cinc vegades els metres quadrats
de superfície expositiva que ocupa actualment.
La planta baixa del futur museu serà d’accés lliure en la seva totalitat (1.139,33m2), i
l’edifici de nova planta comptarà amb un gran vestíbul en la que s’hi oferirà els serveis
de botiga i d’atenció al visitant, amb un gran espai divulgatiu sobre la vinya i el vi a la
Catalunya actual. Aquest espai incorporarà dotze pantalles interactives destinades a
detallar informació de les Denominacions d’Origen catalanes, un audiovisual de
benvinguda on les persones vinculades al món del vi des del seu anonimat rebran al
visitant, un segon audiovisual que inclou un mapping sobre una gran maqueta de
Catalunya i amb projecció a les parets que l’encaixen i un tercer audiovisual, aquest
amb la Vilafranca d’avui com a protagonista amfitriona que acabarà convidant al
visitant a conèixer el museu. Al costat d’aquest gran espai d’acollida, en un doble espai
arquitectònic amb una llum de set metres d’alçada i uns grans lucernaris, s’obre una
gran plaça a cobert amb dos elements emblemàtics en homenatge de la cultura
vitivinícola, una premsa de biga (o de lliura) de nou metres de llargada, i cinc d’alçada
i el mural de 30m2 ‘La vinya i el vi’, de Pau Boada. Ambdós elements emblemàtics del
fons del VINSEUM inclouen aparells audiovisuals en sala que n’amplien la informació.
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A la mateixa planta baixa, però accedint a la seu històrica, el visitant trobarà les
taquilles, l’auditori preexistent, i la taverna del museu que ja ocupa el pati gòtic i que
el nou projecte eixampla la seva superfície per la sala llarga d’accés al Palau des de la
plaça Jaume I.
Els espais d’exposició permanent es distribueixen entre la planta soterrani, amb ‘Les
arrels’ (història del territori Penedès), i les tres plantes superiors, amb l’exposició
estable sobre les cultures del vi de Catalunya. Tot connectat a través de les escales
centrals i de l’àrea d’ascensor i de munta-càrrregues. El sentit de la visita demana
utilitzar l’escala central (o l’ascensor) per baixar a la plata soterrani i també l’escala
central (o l’ascensor) per pujar planta per planta, de la primera a la tercera. A la fi del
recorregut expositiu, a la tercera planta, el visitant baixa per l’escala de façana exterior
(o per l’ascensor), fins a la primera planta, on s’aturarà a provar un vi (o un most) com
a conclusió del circuït expositiu. En acabar el tast, baixarà per l’escala de façana (o per
l’ascensor) fins a la planta baixa, a la zona de vestíbul-botiga.
La planta soterrani inclourà ‘Les arrels’, l’exposició estable sobre la història del territori
Penedès i la història de les col·leccions del museu (240,37m2). Tot a través de dos
primers espais introductoris audiovisuals: un primer audiovisual escenogràfic amb un
resum de la història del museu i els seus fons, i un mapping amb una maqueta del
Penedès que avança els episodis històrics que el visitant descobrirà en el posterior
recorregut per l’espai central de grans vitrines. Bona part de la sala l’ocuparà la
instal·lació d’aquestes grans vitrines, amb 15 conjunts d’objectes del fons del
VINSEUM que son protagonistes del viatge que es proposa, per mitjà de l’audioguia,
des de l’actualitat i fins als temps més remots de la història del territori, ja en temps ja
paleontològics. Algunes d’aquestes històries van acompanyades de pantalla
audiovisual de reforç a la narració.
Al final del recorregut, el visitant podrà fer cerca digital per les col·leccions del museu
a través d’una gran pantalla interactiva. Acompanya aquest final de trajecte un espai
també audiovisual que reflexiona a l’entorn del sentit i la necessitat dels museus en
ple segle XXI.
Aquesta mateixa planta comptarà amb un taller de conservació-restauració (127,20m2)
habilitat amb els mitjans suficients i el mobiliari de treball per a poder intervenir en
aquelles peces del museu que requereixin de millorar el seu estat de conservació.
L’accés a aquest espai intern serà des de la zona del munta-càrregues i d’ascensor,
evitant així els circuïts expositius.
La primera planta (866,72m2) acull els espais destinats a l’àmbit de la vinya (l’actual
Tirs) i al començament de l’àmbit del celler i de l’elaboració del vi. Un primer subàmbit
recorrerà pels orígens de la vinya, al món i a Catalunya, continuarà amb la història de
la botànica del cep i la ciència que n’estudia la seva morfologia, l’ampelografia. En
aquest espai els objectes exposats les peces aniran acompanyats de peces
audiovisuals a l’entorn de l’expansió de la vinya per la Mediterrània i del creixement
vegetatiu del cep, des del brot i fins a l’aparició dels primers raïms.
Un espai presidit per un audiovisual sobre les feines que el pagès destina a la vinya en
un cicle anual, acompanya una selecció d’estris i eines del passat ubicades davant d
ela pantalla i que s’il·luminaran a mesura que es projectin els diferents treballs
vitícoles.
El següent subàmbit tractarà el tema dels enemics de la vinya (biològics i
meteorològics) que s’inicia amb la recreació tridimensional de la fil·loxera a escala
augmentada i que acabarà amb un efecte visual de pou sense fons a partir d’un carro
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de verema real i d’una transformació multimèdia en el que es reflexiona sobre el pas
de la força animal a la força a motor mecànic.
A la segona part de la planta es presenta la família pagesa i la seva ordenació social i
funcions amb el focus posat al rol de la dona dins aquesta distribució de tasques
productives. Tot a través de dues grans vitrines amb efectes d’aparició i desaparició
d’una gran fotografia al vidre frontal de la vitrina en funció de la incidència lumínica.
També acompanya l’espai un audiovisual que explica la vida a pagès del viticultor. En
un espai tancat, eminentment audiovisual, s’hi projectarà un audiovisual a l’entorn
dels paisatges de vinya del nostre país, amb guió desenvolupat a partir d’una idea de
l’Observatori del Paisatge.
El recorregut arriba a la sala d’introducció a l’àmbit del celler i de l’elaboració del vi
(l’actual Clos), amb 8 grans premses de vi que en presideixen l’espai i que expliquen
l’evolució dels diferents sistemes de premsats preindustrials. Acompanyarà cada
premsa un monitor amb una explicació gràfica de la mecànica del sistema de premsat
de cadascuna.
Al final de la sala, i de la planta, una doble projecció mostrarà una comparativa dels
processos de premsat actuals i antics.
La planta segona (863,38m2) acollirà la resta de l’àmbit del celler i també l’àmbit dels
viatges del vi a través de les seves vies comercials. Aquest segon àmbit ocupa tota la
segona planta del Palau reial (265,21m2).
Des de l’escala central el visitant entra a la planta segona, dins d’una estructura que
simula una gran tina de fusta, espai que projecta imatges de com s’elabora el vi. Fora
d’aquesta estructura, la primer part de la planta nova inclou una selecció de peces del
primer celler tecnològic del tombant de segles XIX-XX, i quatre grans botes de
congreny que tanquen un espai rectangular al seu darrere destinat a parlar dels
principals contenidors de vi (celler, bota i ampolla) en un espai presidit per tres mitjos
arcs que pugen en un doble espai fins al sostre de la planta 3, i que emulen l’estructura
interior dels cellers que Cèsar Martinell va realitzar al primer terç de s. XX. Un mirall a
la paret de tancament acabarà de completar visualment l’arc i el visitant tindrà l’efecte
que transita per un espai que recorda a les famoses ‘catedrals del vi’. Al principi
d’aquest subàmbit, un audiovisual narrarà posarà atenció als tres contenidors del vi
fent referència als objectes que s’hi exposa (botes, ampolles, i dos diorames de
cellers). Al final d’aquest subàmbit, a un extrem, s’hi trobarà un audiovisual sobre la
història de l’arquitectura dels cellers.
El recorregut seguirà per un subàmbit es posa en valor els oficis del vi a partir d’una
selecció d’objectes i d’un audiovisual per a cadascun dels oficis: vidrier, boter, surer i
botaire. A la segona part de la planta nova, s’hi ubicarà l’espai destinat a l’enologia,
amb els seus precedents d’èpoques clàssica, medieval i moderna, i amb l’aparició de
la nova ciència a la segona meitat de segle XIX. Ocuparà aquest subàmbit tres grans
vitrines, una primera amb els tractats antics i moderns, una central amb imatges i
objectes de l’Estació Enològica de Vilafranca, i una tercera amb el taulell de laboratori
d’un comerciant de vins. Acabarà el subàmbit un audiovisual que destaca la figura de
l’enòleg.
Seguirà l’espai de la història dels escumosos catalans, presidit per una gran maqueta
que reprodueix les Caves Codorniu, acompanyada per una vitrina amb una
transformació que recorda els inicies ‘gasificats’ del xampany català, un pou sense
l’infons que reprodueix el passadís de pupitres d’una cava, i un audiovisual que posa
en valor les nissagues del xampany català (posteriorment anomenat cava). Tanca el
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subàmbit un resum de les màquines artesanals emprades per al procés d’embotellat i
taponat del vi escumós elaborat segons el mètode champenoise.
La darrera vitrina explica a partir de gràfica i d’una selecció d’objectes del fons els
altres vins, tots aquells productes que parteixen del vi per a elaborar una beguda de
major graduació: vermut, vi ranci, xerès, moscatell, conyac, vi bullit...
En aquest punt el visitant entrarà la planta segona del Palau reial a través d’un accés
per la paret mitgera dels dos edificis, a l’àmbit del comerç i dels viatges del vi (l’actual
Moll) (247,29m2). Un primer audiovisual serveix per introduir la importància de les vies
comercials i els diferents sistemes de transport amb que ha viatjat el vi. Segueix un
espai amb la presència dels sistemes d’envàs i transport de les cultures clàssiques,
però també dels sistemes rudimentaris del transport en època medieval. En aquest
moment pren protagonisme una col·lecció de mesures ceràmiques i metàl·liques que
il·lustren la importància del control de les quantitats en el comerç d’èpoques medieval
i moderna.
Seguirà el recorregut un audiovisual que introdueix la revolució del cicle de
l’aiguardent a Catalunya (s. XVII), seguida per l’època daurada del comerç del vi del
país, a la segona meitat de s. XIX. Alambins, botes per al transport i estris diversos per
al seu tragí il·lustren l’espai, que continuarà centrant la mirada en un dels comerciants
de vi destacats de la Catalunya de l’època, Antoni Pladellorens. S’explica la seva
història a partir d’un audiovisual però s’il·lustra amb bona part de l’excel·lent llegat
artístic que van deixar al museu els seus descendents. Al final del recorregut per les
sales del Palau Reial s’hi instal·laran dos elements destacats, el diorama que recrea
un magatzem de vi ubicat al carrer del Comerç de Vilafranca, situat davant de la via
del tren, i un carro de bocois a l’altra costat. El carro apareixerà i desapareixerà fruit
d’una transformació i serà substituït intermitentment per la imatge d’un camió. Tres
sistemes de transport (carro, ferrocarril, camió), tres moments històrics.
Superat aquest espai final, el visitant tornarà a travessar la mitgera del Palau reial i
entra al nou edifici per adreçar-se a l’escala central que l’ha de portar a la tercera i
darrera planta expositiva (550,07m2), l’àmbit dels diferents contextos del consum de vi
(l’actual Sobretaules).
Aquest darrer àmbit començarà amb un espai escenogràfic multimèdia que, per mitjà
de la transformació òptica a partir del joc de miralls, el visitant podrà il·lustrar amb
imatges el relat que posarà l’atenció a les diferents taules i contextos en la que les
persones hem consumit i continuem consumint el vi.
En sortir d’aquest recurs, s’entrarà a un espai destinat a posar en valor la comunicació
del vi, per mitjà de diferents elements audiovisuals i recursos interactius: dues vitrines
amb efecte visual de pou sense fons amb copes, ampolles i utensilis per al consum del
vi del fons del museu, una ampolla de grans dimensions sobre la que es projectaran
en bucle etiquetes de vi ampliades, un audiovisual central amb la història de la
comunicació del vi, i un darrer recurs que vol posar en valor la col·lecció d’etiquetes
del vi del museu, un interactiu de consulta del fons, que acompanya a les planeres en
les que el visitant podrà descobrir els exemplars originals d’etiquetes. A sobre
d’aquestes planeres, un recull de cartells històrics del vi, i un cartell en blanc sobre el
que s’hi projectarà en bucle una selecció de cartells vinculats amb la cultura del vi.
A continuació el visitant trobarà el subàmbit de la religió i el vi, amb una locució que
posarà atenció a objectes que fan referència a la mitologia del vi i a les litúrgies en les
que les diferents religions han incorporat, o no, el vi. Acompanyaran els diferents
objectes cites projectades a paret de les sagrades escriptures en els alfabets originals,
grec, llatí, hebreu i àrab on apareix el vi.
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Com a contrapunt i com a complement d’aquest subàmbit, al seu costat s’hi ubicarà
un espai tancat, sense objectes, en el que el visitant podrà entrar per escoltar una
reflexió sobre la ebrietat, posant en valor la capacitat que te el vi de desinhibir i per
tant fomenta la socialització i el consum en companyia, alterar els estats de la
consciència i obrir la ment a plans superiors del pensament, a la vegada que posant
en evidència que els excessos (acceptats i practicats en molts rituals de l’antiguitat)
son perjudicials, provoquen falta de control del cos i en relació al teu entorn físic, i
poden arribar a causar problemes greus de salut.
L’exposició seguirà amb el subàmbit dedicat a les arts i el vi, un espai que posarà de
manifest les relacions de proximitat que històricament i en època actual han
mantingut aquests dos processos creatius, I ho farà a través de diferents recursos, el
més escenogràfic, un teatrí que recrea la platea d’un cinema amb una pantalla al fons,
i amb dues butaques a escala real per poder seure a la ‘darrera fila’ del cinema i veure
la projecció: un recull d’escenes de la història del cinema que ens han de fer descobrir
la presència de la cultura del vi en l’univers del setè art. Sortint del ‘cinema’ el visitant
topa amb un espai amb una acurada selecció d’obres d’art de totes les èpoques que
remeten a la tradició de la vinya i del vi. Destacarà una gran paret amb quadres de
diferents èpoques, estils i gèneres, que acompanyarà un conjunt de tres diorames del
fons del museu que representen iconografia pictòrica de la història de l’art: ‘El rei beu’
(de David Teniers, ca. 1650), La Kermesse (de Pieter Brueghel, ca. 1560) i Cafè de París
(amb figures que representen diferents quadres de Tolouse-Lautrec).
El recorregut per l’art acabarà en l’art més contemporani, amb una petita selecció
d’obres de clàssics del contemporani català, i un darrer espai que acollirà l’obra més
actual, una mirada propera a la cultura del vi des de l’art del moment. La primera obra
que ocuparà l’espai per un període temporal de llarga durada serà Somunsolcos
d’Eulàlia Valldosera.
El darrer tram de l’àmbit i de tota l’exposició, abans de baixar a la planta 1 a fer la
degustació de vi, inclou dos espais per a la reflexió i per a la celebració final. Un primer
subàmbit, que recrea un espai de taverna amb taules i cadires i quatre pantalles
verticals per on el visitant podrà conversar amb vuit persones reconegudes de l’àmbit
català. El visitant podrà fer quatre preguntes amb l’objecte final de demostrar que el vi
és de tothom i per a tothom, prové d’una cultura que és popular i que permet gaudirne i parlar-ne sense haver-ne de ser cap entès.
Acompanya aquestes taules un espai dedicat a una taverna històrica i il·lustrada, la de
les Galeries Laietanes de Barcelona, de principis de s. XX. Un conjunt de tres fragments
dels murals que decoraven la taverna, obra de Xavier Nogués presidirà l’espai, que
completarà una vitrina amb cinc vasos de vi pintats pel mateix artista i una còpia de la
carta de vins original de la taverna en qüestió. Tot ben a prop de la barra de bar del
Casino de Vilafranca, també de principis de s. XX.
Un segon espai clourà l’exposició amb un esclat d’imatges i músiques que formaran
un gran brindis simbòlic final, presidit per dues grans copes situades al bellmig de
l’espai, eminentment audiovisual.
Sortint del brindis, i abans de baixar les escales, el visitant disposarà d’un petit set on
es podrà gravar dedicant un brindis a tot allò que l’exposició li hagi suggerit.
En acabar, els visitants baixen fins a la primera planta, accedint a la sala dels arcs
gòtics del Palau reial per la connexió interior, on se’ls oferirà un tast de vi.
Com queda palès, la producció d’aquest nou muntatge museogràfic requereix d’un
equip professional que pugui realitzar la producció, el subministrament i la instal·lació
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dels diversos elements que el composen i que es troben descrits a la Memòria tècnica
annexa, concretament: producció i instal·lació de mobiliari expositiu (vitrines, suports
i peanyes), la instal·lació elèctrica i d’il·luminació, el subministrament i la instal·lació
de projectors i altre equipament audiovisual i tecnològic i de dispositius de
sincronització de les locucions, la producció i instal·lació del mobiliari i dels suports
dels diferents serveis complementaris a l’exposició (botiga, recepció, sala de servei
educatiu, sales d’activitats culturals), la redacció de guions i la producció de les
diferents peces audiovisuals, la producció i la instal·lació dels elements de grafisme
(textos, imatges, cartel·les), tasques que el museu no pot assumir, atès que no disposa
dels recursos tècnics i humans per a fer-ho.
Ateses totes aquestes consideracions prèvies, d’acord amb els articles (28 i 116 i
concordants) a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP), és necessària la contractació del servei de producció i muntatge de l’exposició
estable del futur VINSEUM.
Aquesta contractació amb tercers s’ha de fer 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 Contractes del Sector Públic (LCSP).
3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de producció, subministrament i
muntatge de la nova instal·lació museogràfica permanent de la seu del VINSEUM,
incloent també els equipaments audiovisuals previstos, el guió i la realització dels
recursos audiovisuals, la instal·lació d’il·luminació i els elements de producció gràfica,
d’acord amb la Memòria tècnica que s’adjuntarà als plecs.
4. Justificació de divisió en lots.
El contracte es dividirà en dos lots: lot A museografia i lot B producció audiovisual. Les
empreses interessades només es podran presentar a un dels dos lots.
5. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet VINSEUM, és de 3.038.978,00 €, IVA inclòs, dels quals 2.511.552,00 €
corresponen al preu del contracte i 527.426,00 € a l’IVA (21%).
El sistema de determinació del preu és a tant alçat. 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 es desglossa en els següents apartats:

PRESSUPOST MUSEU. LOT A
I. PRESSUPOST MUSEU
A. TANCAMENTS, ACABATS, SUPORTS EXPOSITIUS I ELEMENTS DE
MUSEOGRAFIA
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1. TANCAMENTS I DIVISÒRIES, ACABATS D'INTERIORISME I TARIMES

105.678,00 €

2. SUPORTS EXPOSITIUS, ACABATS i MOBILIARI

268.661,00 €

3. ELEMENTS D'ESCENOGRAFIA I MAQUETES

199.530,00 €

4.- MOBILIARI SALES

48.563,00 €

5.- PRODUCCIÓ GRÀFICA

45.538,00 €

6.- DESMUNTATGE D'ELEMENTS I SUPORTS EXPOSITIUS DEL TAST 2, PALAU REIAL.

15.000,00 €

B. DISSENY GRÀFIC

18.000,00 €

C. TRASLLAT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE PECES MUSEU

40.000,00 €

D. SEGURETAT I SALUT

8.000,00 €
758.638,00 €

E. IL·LUMINACIÓ I EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I INTERACTIU

II. PRESSUPOST ADEQUACIÓ I EQUIPAMENT ESPAIS RESTAURACIÓ,
VESTÍBUL, BOTIGA, AULA I TALLER
A. ESPAI TALLER DE RESTAURACIÓ DE COL·LECCIONS

63.390,00 €

B. VESTÍBUL I BOTIGA

38.560,00 €

C. AULA D'ACTIVITAT CULTURAL

10.510,00 €

D. AULA TALLER PER ESCOLES

19.480,00 €

E. ACABATS D'INTERIORISME EDIFICI PENDENTS

58.097,00 €

F. PROTECCIÓ SOLAR VIDRES

18.204,00 €

TOTAL: II. ESPAIS RESTAURACIÓ, VESTÍBUL, BOTIGA, AULA I TALLER

208.241,00 €

TOTAL PRESSUPOST LOT A (I + II)

1.715.848,00 €

DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

13%
6%

2.041.859,00 €

PRESSUPOST LOT A ABANS D'IVA
IVA
PRESSUPOST LOT A IVA INCLÓS

223.060,00 €
102.951,00 €

21%

428.790,00 €
2.470.649,00 €

PRESSUPOST MUSEU. LOT B
III. PRODUCCIONS AUDIOVISUALS, MAPPINGS I
INTERACTIUS
1. PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
2. PREVISIÓ DRETS D'IMATGE I TRADUCCIONS INTERACTIUS
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TOTAL PRESSUPOST LOT B
394.700,00 €
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL

13%
6%

PRESSUPOST LOT B ABANS D'IVA
IVA
PRESSUPOST LOT B IVA INCLÓS

51.311,00 €
23.682,00 €
469.693,00 €

21%

98.636,00 €
568.329,00 €

PRESSUPOST MUSEU. LOT A + LOT B

TOTAL PRESSUPOST MUSEU LOT A + LOT B ABANS D'IVA

2.511.552,00 €

IVA 21%

527.426,00 €

TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÓS

3.038.978,00 €

6. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions (que no podran excedir el 10%
del pressupost base de licitació), el valor estimat del contracte sense incloure l’impost
sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la
publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al contractista, és el següent:.
Pressupost de licitació lot A (IVA exclòs) 2.041.859,00 €
Pressupost de licitació lot B (IVA exclòs)
469.693,00 €
10% modificacions lot A (IVA exclòs)
204.185,90 €
10% modificacions lot B (IVA exclòs)
46.969,30 €
Valor estimat del contracte (VEC)
2.762.707,20 €

7- Durada del contracte. Pròrrogues.
La durada del contracte pels dos lots es preveu des de la data de formalització del
contracte, fins a un termini de 9 mesos, data en què les tasques objecte del contracte
han d’estar acabades de manera que es pugui procedir a la instal·lació de peces i a
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l’obertura al públic de l’exposició permanent. El projecte museogràfic preveu dues
fases de muntatge, una primera bàsica, fase-1, amb l’equipament que haurà d’estar
finalitzat a 31 de gener de 2023 i la posada en funcionament de les plantes soterrani,
baixa i primera del nou edifici, i una segona, fase-2, amb la inauguració de la totalitat
de l’equipament projectat que haurà d’estar finalitzat al maig 2023. No es preveuen
pròrrogues.
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 les següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica:
Lot A

A. Criteris avaluables automàticament o amb aplicació de fórmules
matemàtiques: 80 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: 20 punts

A. Criteris avaluables automàticament o amb aplicació de fórmules matemàtiques:
(fins a 80 punts)
A.1. Oferta econòmica: (fins a 42 punts).
L’empresa haurà de presentar pressupost total.
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 42 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: 42 x (Preu de l’oferta més econòmica / Preu de
l’oferta que es puntua)
A.2. Mitjans personals, fins a un màxim de 12 punts
A.3. Proposta de millora amb personal especialitzat sense cost, fins a un màxim de
10 punts.
A.4. Ampliació del termini de garantia d’equips audiovisuals, fins a un màxim de 4
punts:
- Per 3 anys de garantia
2 punts
- Per 4 anys de garantia
4 punts
A.5. Ampliació de termini de garantia de la resta del projecte, fins a un màxim de 8
punts:
- Per 5 anys de garantia
2 punts
- Per 6 anys de garantia
4 punts
- Per 7 anys de garantia
6 punts
- Per 8 anys de garantia
8 punts
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A.6. Reducció del termini d’execució, fins a un màxim de 4 punts:
- Per 35 setmanes
2 punts
- Per 34 setmanes
3 punts
- Per 33 setmanes
4 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor: (fins a 20 punts).
B.1. Per la presentació d’un una proposta metodològica en el que es detallin totes
les fases de fabricació, subministrament i muntatge de tots els elements recollits
en el plec tècnic i memòria tècnica del present concurs. Es detallaran tant les
operacions que es facin a taller com aquelles que es facin dins de les sales del
museu.
Es valorarà que el pla tingui en compte les dates d’inici de muntatge, del període
d’instal·lació de peces i del calendari de posta en marxa i d’inauguració previstes
a l’informe justificatiu i al plec de prescripcions tècniques del present concurs. Es
presentarà en forma de cronograma. Fins a 5 punts
Es valorarà que aquesta proposta metodològica inclogui un organigrama d’equip
propi i un pla de gestió i coordinació de l’obra que faciliti la interlocució de les
diferents parts implicades (empresa adjudicatària, DF i propietat) i contempli les
diferents fases tant a taller com a sala, la seva possible simultaneïtat, coordinació
amb altres agents implicats en el muntatge de l’exposició, etc. Fins a 5 punts
Si es considera necessari es pot adjuntar un text justificatiu, que no ha de superar
les 3 pàgines en un cos de lletra Arial 11.
B.2. Presentació d’una proposta de millores tècniques sense cost pel museu. Es
valorarà proposta raonada d’un sistema d’activació de sales per detector de
presència o similars que permetin la reducció de la despesa de consum elèctric,
fins a 10 punts.
LOT B
A. Criteris avaluables automàticament o amb aplicació de fórmules
matemàtiques: 80 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: 20 punts
A. Criteris avaluables automàticament o amb aplicació de fórmules matemàtiques:
(fins a 80 punts)
A.1. Oferta econòmica: (fins a 31 punts).
L’empresa haurà de presentar pressupost total.
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 31 punts.
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- 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: 31 x (Preu de l’oferta més econòmica / Preu de
l’oferta que es puntua)
A.2. Experiència en treballs audiovisuals realitzats els darrers 10 anys d’àmbits
temàtics afins als de les produccions que preveu el projecte museogràfic del
VINSEUM, fins a un màxim de 20 punts
- Temàtica vitivinícola, fins a 5 punts
- Temàtica mediambiental, fins a 5 punts
- Temàtica rural, fins a 5 punts
- Temàtica històrico-social, fins a 5 punts
Aquest punt s’acreditarà mitjançant la presentació de currículums professionals i
certificat dels projectes realitzats.
A.3. Experiència en treballs audiovisuals realitzats els darrers 10 anys amb els
objectius afins als de les produccions que preveu el projecte museogràfic del
VINSEUM, realitzats els darrers 10 anys, fins a un màxim de 9 punts:
- Perfil documental divulgatiu els darrers 10 anys, fins a 3 punts
- Perfil didàctic amb infografia els darrers 5 anys, fins 3 punts
- Perfil promocional els darrers 3 anys, fins a 3 punts
Aquest punt s’acreditarà mitjançant la presentació de currículums professionals i
certificat dels projectes realitzats.
A.4. Mitjans personals que s’adscriuen a l’execució del contracte, fins a un màxim
de 10 punts:
- Realitzadors: experiència en treballs similars a les produccions que
preveu el projecte museogràfic del VINSEUM els darrers 5 anys, fins a
un màxim de 4 punts.
- Productor/a executiu/va: experiència en treballs similars a les
produccions que preveu el projecte museogràfic del VINSEUM els
darrers 5 anys, fins a un màxim de 3 punts.
- Guionista: experiència en treballs similars a les produccions que
preveu el projecte museogràfic del VINSEUM els darrers 5 anys, fins a
un màxim de 3 punts.
Aquest punt s’acreditarà mitjançant la presentació de currículums professionals i
certificat dels projectes realitzats.
A.5. Mèrits en forma de premis en festival de cinema, fins a un màxim de 7 punts:
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- Premi en festival de cinema internacional, classe A (Competitive
Feature Film Festivals), 4 punts
- Premi en festivals de cinema del vi, 3 punts
A.6. Reducció del termini d’execució, per sota de les 36 setmanes fixades com a
termini fins a un màxim de 3 punts:
- Per 35 setmanes, 1 punt
- Per 34 setmanes, 2 punts
- Per 33 setmanes, 3 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: (fins a 20 punts).
B.1. Per la presentació d’un pla de treball de redacció del guió, producció, i
muntatge audiovisual fins a un màxim de 10 punts.
El licitador haurà de presentar un pla de treball en el que es detallin totes
les fases de redacció de guions de totes peces audiovisuals referides al
plec tècnic, la seva producció i el seu muntatge final.
Es valorarà que el pla tingui en compte les dates d’entrega de guions, de
tria de localitzacions, d’inici de gravació, del període de muntatge i
postproducció, tot dins la lògica del calendari d’execució que preveu el
plec de prescripcions tècniques del present concurs. Es presentarà en
forma de cronograma. Fins a 10 punts
Si es considera necessari es pot adjuntar un text justificatiu, que no ha de superar
les 4 pàgines en un cos de lletra Arial 11.
B.2.- Presentació d’una proposta de realització de la visita virtual del futur
equipament. Es valorarà la proposta detallada fins a un màxim de 10 punts.
Criteris d’adjudicació específics per al desempat:
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials que preveu
l’article 147.2 de la LCSP.

La inclusió en el sobre A o en el sobre B de la documentació o informació que s’ha
d’incloure al sobre C pot comportar l’exclusió de l’empresa licitadora.
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10. 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, d’acord el que estableixen els articles 17, 22 b), 116.4 a), 156, i 317 de
la LCSP, l’adjudicació es tramitarà per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
11. 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:
Lot A
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà
següent:
a) Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte 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 a
500.000 euros.
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.
Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà
següent:
a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Caldrà
acreditar un mínim de dos projectes museogràfics amb una superfície superior als 500
m2 i s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu
que acreditin la realització de la prestació.
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Lot B
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresa s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
a) Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte 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 500.000€.
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.
Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà
següent:
a)Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels cinc últims
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. El període
s’amplia a cinc anys perquè es considera necessari garantir un nivell adequat de
competència donades les circumstàncies de disminució de l’activitat econòmica
motivada per la crisis sanitària provocada pel coronavirus. D’aquesta manera es
facilita l’accés a un major nombre d’empreses candidates. Caldrà acreditar un mínim
de cinc projectes audiovisuals que incloguin els gèneres documental divulgatiu i
promocional, i s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en
poder seu que acreditin la realització de la prestació.
12. Modificacions del contracte.
LOT A
El contracte es podrà modificar per necessitat de canvis en el projecte museogràfic i
expositiu provocat per un replantejament de I’espai o d'algun dels àmbits expositius, i
podrà afectar, com a màxim, a I’alça o a la baixa, al 10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs. La modificació no pot suposar l'establiment de nous preus
unitaris.
LOT B
El contracte es podrà modificar per necessitat de canvis en del projecte museogràfic i
expositiu provocat per un replantejament d'algun dels àmbits expositius, i podrà
afectar, com a màxim, a I’alça o a la baixa, al 10 % del pressupost base de licitació, IVA
exclòs. La modificació no pot suposar l'establiment de nous preus unitaris.
13. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental i obligacions del contractista.
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Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat
compliment per part de l’empresa contractista són les següents:

•

Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental
que l’execució de l’obra pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels
residus.

•

Pagament puntual dels salaris als treballadors
Acreditació d’estar al corrent de pagament dels salaris dels treballadors/es
(quan sigui requerit).

•

El pagament del preu als subcontractistes

14. Garanties.
Garantia provisional
En el present expedient, de conformitat amb allò que disposa l'article 106 de la LCSP
no s'exigeix la constitució per part de les empreses de la garantia provisional.
Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA pels
dos lots.
15. Termini de garantia.
Pel lot A el termini de garantia serà de 2 anys pels equips audiovisuals (capítols 0.4;
1.4 i 2.4 del projecte), i de 4 anys per la resta, a partir de la data de signatura de l’acta
de recepció de les obres.
Pel lot B el termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del contracte.
16. Règim específic de penalitats
En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 del plec
administratiu s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del
preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i
proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada
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pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici
derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap
cas el 50% del preu del contracte.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 del plec
administratiu l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats
competents en matèria de competència.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 del plec
administratiu l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió
d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el
pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
En el cas que la gravetat del fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.

Vilafranca del Penedès, 10 de juny de 2022
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