GENERALITAT DE CATALUNYA

1a ADDENDA A L’ACORD DE CONCRECIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’AGÈNCIA
CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A LA GESTIÓ
DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ A LES COBERTES DEL MUSEU
D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA, AL MUNICIPI DE BARCELONA. CONCRECIÓ DE LES
ACTUACIONS A EXECUTAR AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL
PATRIMONI CULTURAL PER A L’ANY 2021

REUNITS

D’una banda, el senyor Josep Manuel Rueda i Torres, director de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural.
I d’altra banda, el senyor Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl.

INTERVENEN

El senyor Josep Manuel Rueda i Torres intervé en nom i representació de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de Director, nomenat per l’Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió 10/2018, de 12 de juny publicat al DOGC número
7642 de 14 de juny de 2018, i de conformitat amb l’acord del Consell d’Administració de l’Agència
Catalana de Patrimoni Cultural de data 21 de juny de 2019.
El senyor Albert Civit i Fons intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, entitat de dret
públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat i creada
mitjançant la Llei 4/1980, de 16 de desembre, en la seva qualitat de director, nomenat per l’Acord del
Govern de la Generalitat en la sessió 24/2018, de 26 de juny, publicat al DOGC número 7652 de 28
de juny de 2018, en ús de les facultats inherents al seu càrrec i reconegudes a la sessió del Consell
d’Administració de 2 de juliol de 2014.

EXPOSEN
I.- En data 26 de juny de 2020, el Consell d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
va acordar encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de l’execució de les obres de Rehabilitació
de les cobertes del Museu d’Arqueologia de Catalunya, al terme municipal de Barcelona, per un
import total d’1.498.307,92 € (IVA 21% inclòs). No obstant això, l’Agència Catalana de Patrimoni
Cultural va comunicar a l’Institut Català del Sòl, que la seva disponibilitat pressupostària per a
l’anualitat 2020, respecte a aquesta actuació concreta, era de 280.000€ (IVA 21% inclòs).
II.- En data 28 de desembre de 2020, Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Institut Català del Sòl
van formalitzar un acord de concreció de l’encomana de gestió per a l’execució de les obres de
Restauració de les cobertes del Museu d’Arqueologia de Catalunya, al municipi de Barcelona, amb
concreció de les actuacions a executar amb càrrec al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural per a l’any 2020.
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En la clàusula Segona de l’acord de concreció esmentat es va acordar que, amb la finalitat de
possibilitar i vehicular la total execució de les obres que engloba l’actuació de Rehabilitació de les
cobertes del Museu d’Arqueologia de Catalunya, les parts acorden la subscripció d’addendes al referit
Acord, les quals s’ajustaran, pel que fa a l’import, a la disponibilitat pressupostària de l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural per a cada anualitat, fins a assolir l’import global de l’actuació
encomanada, que és d’1.498.307,92 € (IVA 21% inclòs).
Per la qual cosa, l’encomana efectiva de les restants tasques i actuacions vinculades a l’execució de
les obres de Rehabilitació de les cobertes del Museu d’Arqueologia de Catalunya no previstes en
l’Acord de concreció subscrit en data 28 de desembre de 2020, restaria condicionada a la
disponibilitat pressupostària de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Així mateix, es va estipular que, amb la subscripció de les corresponents addendes, s’establirien i
detallarien les concretes actuacions a realitzar amb càrrec al pressupost vigent a la signatura de
cadascuna de les addendes esmentades.
III.- D’acord amb el certificat emès en data 23 de febrer de 2021 pel director de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural, en el pressupost prorrogat vigent per l’exercici 2021, a la partida
D/610000100/4430/000, Inversions en edificis i altres construccions, existeix crèdit adequat i suficient
per assumir la despesa de 200.000€ (IVA inclòs), per fer front a l’ampliació de les tasques de
l’encomana de gestió per l’execució de les obres de Restauració de les cobertes del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, al municipi de Barcelona.
IV.- Que l’Institut Català del Sòl, en data 12 de març de 2021, va elaborar una oferta de prestació de
serveis per a l’actuació d’execució de les obres de Rehabilitació de les cobertes del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, que s’ajusta a la disponibilitat pressupostària de l’Agència Catalana de
Patrimoni Cultural per a l’anualitat 2021, que es desglossa en els següents conceptes i imports:
a) Costos de gestió.
Valorats per l’Institut Català del Sòl en 32.457,38 € (sense IVA),
Tal com determina el punt VI de l’acord de concreció de l’encomana de gestió subscrit en data 28
de desembre de 2020 i la clàusula 4.3 de la present addenda, a aquest valor se li haurà d’afegir
l’IVA que hagi de suportar l’Institut Català del Sòl i que no li sigui deduïble en aplicació de l’article
7.8 de la LIVA i que formarà part del cost. En aquest sentit, s’ha de preveure com a cost màxim
de les tasques a executar per l’Institut Català del Sòl la quantitat de 39.273,43 € (que inclou l’IVA
no deduïble imputable com a cost).
Els costos de gestió inclouen les següents tasques: l’adaptació del projecte de la 1a fase a
executar, la supervisió del projecte, la contractació de les direccions facultatives, la licitació de les
obres, el seguiment tècnic i econòmic de les obres, la liquidació dels contractes, la justificació de
les despeses i la guarda i custòdia dels expedients.
b) Cost de les obres. Valorades en 160.726,57 € (inclòs 21% IVA), en els termes de la clàusula
4.3.
V.- Per tal de poder executar les obres esmentades i de conformitat amb allò establert en l’Exposen II,
les parts consideren adient la subscripció d’una addenda a l’acord de concreció de l’encomana de
gestió de data 28 de desembre de 2020, en virtut de la qual es concretin les tasques a executar per
l’Institut Català del Sòl, amb càrrec al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a
l’any 2021 amb relació a aquesta actuació.
Les parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar aquesta addenda a l’acord de
concreció de l’encomana de gestió de referència, amb el contingut i en els termes i condicions que
consten a les següents:
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CLÀUSULES

GENERALITAT DE CATALUNYA

Primera.- Objecte
Aquesta addenda té per objecte, de conformitat amb la Clàusula Segona de l’Acord de concreció de
l’encomana de gestió, formalitzat el 28 de desembre de 2020, entre l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural a l’Institut Català del Sòl, per a la gestió de l’execució de les obres de Rehabilitació de les
cobertes del Museu d’Arqueologia de Catalunya, al terme municipal de Barcelona, concretar tant les
tasques a executar per l'Institut Català del Sòl amb relació a l’actuació esmentada, com l’import de les
mateixes, atenent al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a l’anualitat 2021.

Segona.- Concreció de les obres a executar. Anualitat 2021
Les obres a realitzar a les cobertes del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb càrrec al pressupost
previst per a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a l’anualitat 2021, es concreten en:
completar l’execució de la Fase 1 de la Rehabilitació de les cobertes del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, a Barcelona.

Tercera.- Import de l’encomana de gestió per a l’exercici 2021. Consignació pressupostària
El conjunt de tasques descrites en l’anterior Clàusula Segona, que es corresponen amb les obres a
executar a càrrec del pressupost de l’Agència Catalana per a l’any 2021, s’encarreguen a l’Institut
Català del Sòl per un import total de 165.289,26 €, més les taxes i impostos que, d’acord amb la
Clàusula 4.3 d’aquest document, l’Institut Català del Sòl estigui obligat a satisfer que, com a màxim
seran igual al valor de l’IVA corresponent en el moment de la seva meritació. Aquest valor ascendirà
com a màxim a la quantitat de 200.000,00 € (IVA inclòs).
Aquest import no incorpora cap marge de benefici o lucre empresarial, de tal manera que la quantia
finalment percebuda s’ha de limitar a obtenir el corresponent rescabalament dels costos suportats per
a la consecució del producte final.
Amb la signatura d’aquest Acord de concreció de l’encomana de gestió, l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural es compromet a comptabilitzar l’obligació del pagament de l’esmentada quantitat
dins del seu pressupost de l’any 2021, amb càrrec a la partida pressupostària
7575/D/610000100/4430/0000.
L’import abans esmentat es desglossa de la següent manera:
a) En concepte de costos de gestió 32.457,38 € més les taxes i impostos que, d’acord amb la
Clàusula 4.3 d’aquest document, l’Institut Català del Sòl estigui obligat a satisfer que, com a màxim
seran igual al valor de l’IVA corresponent en el moment de la seva meritació.
c) En concepte d’obra 132.831,88 € més les taxes i impostos que, d’acord amb la Clàusula 4.3
d’aquest document, l’Institut Català del Sòl estigui obligat a satisfer que, com a màxim seran igual al
valor de l’IVA corresponent en el moment de la seva meritació.
En el supòsit que en l’execució dels treballs encarregats es produeixin modificacions que impliquin un
sobrecost en l’actuació l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural abonarà a l'Institut Català del Sòl,
previ mutu acord, l’increment del cost que aquesta modificació comporti.
Aquest import no incorpora cap marge de benefici o lucre empresarial, de tal manera que la quantia
finalment percebuda s’ha de limitar a obtenir el corresponent rescabalament dels costos suportats per
a la consecució del producte final.
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Amb la signatura d’aquesta addenda, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es compromet a
comptabilitzar l’obligació del pagament de l’import de 200.000,00 € (IVA 21% inclòs) dins del seu
pressupost de l’any 2021.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Quarta.- Abonament de l’import. Facturació i forma de pagament
4.1) Fites de facturació
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural abonarà a l’Institut Català del Sòl, en la forma establerta a
l’apartat 4.2, l’import total de l’encomana de gestió, és a dir, 200.000,00 (IVA 21% inclòs), abans del
30 de juny de 2021.
D’acord amb l’article 75 de la Llei 37/1992 de l’IVA, aquest pagament té la consideració de pagament
a compte, i l’Institut Català del Sòl emetrà la corresponent factura a favor de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural en el moment que es produeixi el seu efectiu cobrament i per aquest concepte.
4.2) Forma de pagament
Essent d’aplicació a ambdues entitats el Sistema de Tresoreria Centralitzada de la Generalitat de
Catalunya (“cash-pooling”), es considerarà efectiu el cobrament de 200.000,00 € en el moment que
aquest import figuri a favor de l’Institut Català del Sòl amb l’estat de “comptabilitzat” en l’esmentat
Sistema de Tresoreria Centralitzada (“cash-pooling”).
En cas que el pagament de la factura no es realitzi pel Sistema de Tresoreria Centralitzada (“cashpooling”), el pagament s’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari núm. BBVA ES89 0182
6035 4500 0076 9871 de l’Institut Català del Sòl abans del 30 de juny de 2021.
En el supòsit que transcorri el termini de pagament, en la forma establerta en l’apartat 4.1, sense que
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural hagi efectuat el seu abonament, es meritaran els interessos
de demora que corresponguin segons l’interès legal vigent.
4.3) Tractament de l’IVA suportat per l’Institut Català del Sòl que no sigui deduïble
L’IVA que hagi de suportar l’Institut Català del Sòl i que no li sigui deduïble en aplicació de l’article 7.8
de la LIVA, formarà part del cost de l’encomana i s’afegirà als imports de base imposable que
s’expliciten en les Clàusules Tercera i Quarta d’aquest Acord.
A aquests efectes, l’Institut Català del Sòl emetrà un informe justificatiu que inclourà l’IVA suportat per
aquesta encomana i que no és deduïble i el traslladarà com a cost.

Cinquena.- Publicitat
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el contingut íntegre d’aquesta addenda, un
cop signada, s’haurà de publicar en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, en el Portal de la Transparència de l’Institut Català del Sòl i en el Portal de la
Transparència de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural; i així mateix es publicarà en el DOGC la
data de la signatura de l’addenda, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta
publicat en l’abans esmentat Registre de convenis de col·laboració i cooperació i en els referits
portals de la transparència.
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Sisena. Entrada en vigor i termini de vigència

GENERALITAT DE CATALUNYA

Aquesta addenda entrarà en vigor a partir del dia de la seva signatura i el seu termini de vigència en
cap cas serà superior al de l’encomana principal formalitzada en data 28 de desembre de 2020.

Setena.- Clàusules de l’encomana principal
Li són d’aplicació a aquesta addenda les restants clàusules previstes en l’Acord de concreció de
l’encomana de gestió formalitzat en data 28 de desembre de 2020.

I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document a un sol efecte a les
respectives seus i a la data de la signatura.

Per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda i Torres
Per l’Institut Català del Sòl, Albert Civit i Fons
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