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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU
L’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant la Direcció de Programes Culturals, organitza i
produeix els esdeveniments que conformen el Nadal a la ciutat de Barcelona, entre els que es troben
el Pessebre.
Aquest any 2021, la ciutat de Barcelona té interès a fer d’aquest acte un esdeveniment participatiu,
multidisciplinari i cooperatiu. L’objectiu del projecte és expandir l’escenari tradicional del Pessebre,
que fins ara se celebrava a la plaça de Sant Jaume. Per aquest fi s’ha escollit l’eix que formen el
carrer Ferran i el carrer Jaume I, allargament natural de l’espai de la plaça i que comptarà amb la
participació del teixit comercial de la zona, tan perjudicat per la crisi sanitària de la Covid-19 i amb
la intervenció diversos artistes i col•lectius com escoles, associacions de pessebristes i joves
creadors. L’elecció d’aquests espectacles i instal·lacions artístiques, atén a criteris artístics,
econòmics i tècnics.
L’Institut de Cultura de Barcelona no disposa de suficients mitjans personals ni materials per al
desenvolupament de aquesta activitat.
Per aquests motius, s’ha considerat adient la contractació de Jordi Darder Ligero amb DNI
36.937.960 Y, per a la realització del Pessebre, en el marc de les Festes de Nadal 2021-22 de
Barcelona, per un import base de 156.945,90 € al que s’hi afegiran 32.958,64 € en concepte d’IVA al
21%, fent un import total IVA inclòs de 189.904,54 €.
Els pagaments es repartiran de la següent manera:
Un primer pagament del 70% de l’import total dins l’exercici fiscal 2021, a la signatura del contracte
i en concepte de despeses de disseny i compra de material necessari per dur a terme el projecte:
Import de 109.862,13 € al que s’hi afegiran 23.071,05 € en concepte d’IVA al 21%, fent un import
total IVA inclòs de 132.933,18 €.
Un segon pagament del 30% de l’import total dins l’exercici fiscal 2022, a la finalització del
muntatge: Import de 47.083,77 € al que s’hi afegiran 9.887,59 € en concepte d’IVA al 21%, fent un
import total IVA inclòs de 56.971,36 €.
Atès que es tracta d'un contracte privat que té per objecte la creació i la interpretació d'una obra
artística no integrant del Patrimoni Històric Espanyol, es proposa l'exempció de constitució de
garantia definitiva a Jordi Darder Ligero, per a la contractació del Pessebre de Barcelona 2021.
Aquest contracte queda condicionat per les mesures que decretin les autoritats sanitàries pel que fa a
l’obertura d’espais públics. Les parts podran acordar aquells pactes i condicions que considerin
necessaris en el supòsit de que aquestes mesures preventives continuï en el moment previst de
l’exhibició.
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