
                                                

Plec  de  prescripcions  tècniques  per  a  la  contractació  de  la  restauració  i 
conservació dels plànols, mapes i  dibuixos de la sèrie de plets civils la Reial 
Audiència de Mallorca (segles XVI – XIX) de l’Arxiu del Regne de Mallorca

1. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és  la restauració dels mapes, plànols i dibuixos 
continguts als plets de la Reial Audiència de Mallorca (segles XVI – XIX), de 
manera que es garanteixi la seva conservació i es faciliti la posta a disposició de 
la investigació i  de la divulgació.

2. Treballs a realitzar

Els treballs que formen part de l’objecte del contracte es troben inclosos en el 
procés de restauració, i són:

- Diagnòstic de l’afectació de cada document.
- Neteja, amb la tècnica adient en cada cas.
- Eliminació dels plecs.
- Tractament d’àcids.
- Tractament d’element biològics.
- Reintegració del suport material.
- Laminació per donar consistència al suport material original, quan sigui el 

cas. 
- Altres  tractaments  dels  procediments  de  restauració  i  conservació  que 

siguin d’aplicació en cada cas, segons el diagnòstic.
- Les  actuacions  sobre  cada  document  quedaran  recollides  a  la  carpeta 

individualitzada  que  s’obrirà  al  respecte,  amb  la  documentació  gràfica 
corresponent.

- Durant la vigència del contracte, s’elaborarà una memòria anual sobre les 
activitats dutes a terme amb relació a l’objecte del mateix.

El  conjunt de treballs  exposat  es  farà  al  taller  de  restauració de l’Arxiu del 
Regne de Mallorca, durant les hores d’obertura del centre, entre les 7'30 i les 
16 hores, de dilluns a divendres.

S’utilitzarà  la  maquinària  existent  al  taller  de  restauració  (reintegradora, 
laminadora, premses i altres aparells auxiliars).
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3. Requeriments professionals

Atesa  la  dificultat  tècnica  que  suposa el  tractament  de  la  documentació  a 
treballar,  s’exigeix,  a  nivell  acadèmic,  estar  en  possessió  del  grau  o  del 
diplomat  en  conservació  i  restauració  de  béns  culturals,  especialitat  de 
document gràfic, o bé del títols superiors reconeguts legalment, que incloguin.

4. Durada i preu del contracte

Es contempla un contracte de dos anys de durada, a partir de l'1 de gener de 
2017 o de la data de formalització del contracte si és posterior, prorrogable 
per  un any.  El  pressupost del  contracte és  de 47.898,00€,  que més el  21% 
d’IVA (10.058,58 €), suma un total de 57.956,58 euros a càrrec de la partida 
pressupostària 26208.455A05.22706.00. El desglossament:

   Anualitat/mesos          Sense IVA           IVA      Total

2016 0                                 - 
                                              

-     
                                     

-     
2017 11 21.953,25 € 4.610,18 € 26.563,43 €
2018 12 23.949,00 € 5.029,29 € 28.978,29 €
2019 1 1.995,75 € 419,11 € 2.414,86 €
Total 47.898,00 € 10.058,58 € 57.956,58 €

L'aprovació  de  l'expedient  i  la  despesa,  l'adjudicació  i  la  formalització  del 
contracte,  estan condicionats a l'existència de crèdit  adequat i  suficient als 
Pressuposts generals de la CAIB corresponents a l'exercici pressupostari 2017.

Palma, 11 d’octubre de 2016       

El director

Ricard Urgell Hernández
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