Barcelona, a la data de la signatura,
REUNITS
D’una part, la Sra. Mònica Mateos Guerrero, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en
representació d’aquesta entitat per delegació de la Presidència de data 27 de juliol de 2021
en ús de les facultats conferides a l’article 6.4. dels estatuts de l’esmentat Institut, amb seu
social a Barcelona (08002), al Palau de la Virreina, La Rambla, 99, i amb CIF P-5890006-I, i
assistida en aquest acte per la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària delegada de l’Institut
de Cultura de Barcelona.
I, d’una altra, el Sr. Pere Quilez Colet amb DNI 46124170Q, en representació de l’empresa
TECNICAS TRANSPORTES INTERNACIONALES SA, amb CIF núm. A46335816,
domiciliat al carrer Alfonso XII, 21 de Parets del Vallés (08150), d'acord amb el poder atorgat
davant notari en data 18 de juny de 2003.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte d’acord amb els antecedents i amb subjecció als següents pactes.
PACTES
PRIMER.- El present contracte té per objecte el servei de transport i dispersió de peces
patrimonials de museus europeus per a l’exposició temporal “Traços. Pintura aborigen
australiana: Tradició i contemporaneïtat” que s’exhibirà al Museu Etnològic i de Cultures del
Món entre el 18 de desembre de 2021 i el 15 de maig de 2022.
SEGON.- La durada del contracte serà de 7 mesos, a comptar des de l’endemà de la seva
formalització i fins el 15 de juny de 2022.
TERCER.- El preu del present contracte és de 30.136,26 euros, IVA inclòs, amb el següent
desglossament: pressupost net 24.906,00 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de
l'IVA de 5.230,26 euros.
QUART.- Les condicions de la prestació del servei són les que figuren en el document
annex.
CINQUÉ.- Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues parts se sotmeten
explícitament a l’establert al contracte, al Plec de Clàusules Particulars i Tècniques, que
s'adjunta com Annex a aquest contracte i forma part del mateix, i en tot allò no previst, per la
legislació civil i mercantil que li sigui aplicable i sotmetent-se les parts als jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona.
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I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen electrònicament el present
document, en el lloc al principi indicat, de tot el qual jo, la secretària, CERTIFICO.

Sra. Mònica Mateos i Guerrero

Sr. Pere Quilez Colet

Sra. Montserrat Oriol i Bellot
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Nif: A-46.335.816
Ref: 55378/21
Client:
Museu Etnològic I de Cultures del Món
Data: 19/10/21

TRANSPORT A BARCELONA
Basem el nostre pressupost en la concentració d’obres als magatzems dels agents i
transport a Barcelona en un dels nostres camions especials d’art.
Assumim que el museu tramitraà el permisos amb la policia pel tall del Carrer Princesa
per fer el lliurament al Museu.

Despeses Agent a Holanda (Hizkia Van Kralingen)


Lloguer de 2 caixes tipus Turtle per les obres E-A-0088/0085 i construccó de 1
caixa per l’obra E-A-0098. Lliurament de les caixes, embalatge i transport als
magatzems del agent a La Haya
4.150 €

Despeses Agent a França (Bovis Fine Art)


Provisió de 1 caixa per l’obra del Musçee du Quai Brandly, embalatge en protecció
per les obres de la Galeria. Lliurament d’embalatges, embalatge i transport als
magatzems del agent a Paris
2.900 €

Musée Quai Branly

Galerie Nathalie Obadia

Universiteitsmuseum
Groningen
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Despeses Tti







Càrrega a La Haya i a Paris i transport directe a Barcelona
Pernocta als nostres magatzems de seguretat a Lyon
Lliurament final a Museu Etonòlogic
Ajuda per la descàrrega al museu, 4 tècnics
Desembalatge e instal-lacio de peces, 3 tècnics 1 jornada
La nostra coordinació

4.500 €
650 €
250 €
400 €
750 €
150 €

Despeses Correu



Bitllet Paris/Barcelona/Paris
2 nits hotel a Barcelona, 150 €*2
www.tti-transport.com

450 €
300 €
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3 dies de dieta x 60 €/dia + 10% pre-pagament
Despeses coordinació correu

SUBTOTAL
Iva 21%
TOTAL AMB IVA

198 €
30 €

14.728,00 €
3.092,88 €
17.820,88 €

RETORN DES DE BARCELONA


Mateixes despeses menys la provisió d’embalatges

SUBTOTAL
Iva 21%
TOTAL AMB IVA

10.178 €

10.178,00 €
2.137,38 €
12.315,38 €

Clàusules
COVID-19, Tots els serveis indicats, així com els terminis per a la seva execució en el present pressupost
queden subjectes a disponibilitat, podent haver canvis o increments depenent en qualsevol cas del Decret
d’Alarma decretat a Espanya i la seva duració.
Aquesta clàusula regeix també pels serveis contractats per Tti a tercers (agents internacionals, nòlits aeris
o marítims. Agències de duanes, serveis aeroportuaris. Les tarifes i rutes aèries / marítimes reflectides
estan subjectes a disponibilitat i fluctuacions.
PRIMERA.-L'execució del present PRESSUPOST es regularà per el disposat en el Codi de Comerç i les
Condicions Generals de Contractació, aprovades per l'Ordre 25 d’abril de 1977, si es tracta d'un transport
interior, i pel conveni de Ginebra de 19 de maig de 1956 sobre Transport Internacional de Mercaderies per
Carretera si es tracta d'un transport internacional, amb exclusió expressa de qualsevol altra regulació,
sotmetent-se ambdues parts, a exclusió de qualsevol altra que pogués correspondre'ls a la Jurisdicció dels
Tribunals de Barcelona.
SEGONA.- El pressupost no inclou assegurança, per tant el carregador/remitent s'obliga a formalitzar-lo en
una companyia notòriament solvent, sent obligatori que tots els objectes transportats estiguin assegurats
“clau a clau”.
En la pòlissa d’assegurança contractada pel carregador/remitent haurà d'aparèixer explícitament
una clàusula d'exoneració de responsabilitat al portador i/o les subcontractes, de tots els danys, pèrdues o
avaries que es produeixin en els objectes transportats i no siguin deguts a dol, culpa o negligència greu
del portador i/o les subcontractes.
El client declara que tots els objectes lliurats a l'empresa/transportista estan perfectament
assegurats i per tant mitjançant la present clàusula renuncia a interposar qualsevol tipus de reclamació,
per danys i perjudicis que han de ser coberts per l’assegurança “clau a clau” que s'obliga a tenir subscrit.
TERCERA.- L'empresa/transportista no es responsabilitza ni respondrà dels danys, retards o pèrdues que
es produeixin per cas fortuït o força major, tals com incendi, llamp, inundacions, etc...; per causes
polítiques o socials, com sabotatges, vagues, motins, tumults o mesures militars, fins i tot en temps de
pau, guerres, etc..., i/o qualsevol circumstància aliena a la voluntat de l'empresa (per exemple, retards en
vols), que impedeixi la realització total o parcial dels serveis contractats.
En aquest cas, es facturaran al client aquells mitjans mecànics, humans, de transport o de gestió que
s'hagin disposat per a la realització dels treballs des de la paralització del servei i fins la re reanudació o
normalització del mateix per les causes esmentades en el paràgraf anterior.
QUARTA.- El pressupost/ oferta econòmica representa una única oferta en el seu conjunt pels serveis
descrits en la mateixa. La realització i execució dels mateixos s’efectuarà d’acord al calendari o a les
condicions descrites a la mateixa, programa de treballs, rutes, etc….Qualsevol alteració en el
www.tti-transport.com
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desenvolupament o seguiment dels mateixos per causes alienes a la voluntat del transportista, possibilita
a Tti a modificar la seva oferta econòmica que s’adaptarà a les noves exigències i condicions del servei.
CINQUENA.- Es pacta expressament a favor de l’empresa/transportista , que en el supòsit que el client
opti per prescindir o cancel·lar els serveis amb 1 dia d’antelació, el client indemnitzarà al transportista per
valor del 50% del total pressupostat, si la cancel·lació fos el mateix dia, la indemnització seria del 100%.
En quan a les despeses ja realitzades (permisos, bitllets, mitjans de tercers), el client pagarà el 100% dels
mateixos, prèvia presentació del corresponent comprovant o factura, així com les despeses de gestió
associades.
SISENA.- El tipus impositiu de les taxes, aranzels o impostos que gravin la prestació de serveis, serà el que
legalment estigui en vigor a cada moment per als serveis que es presten, i s'aplicaran segons el que la
normativa estableixi.
SETENA.-Per al cas que els pressupostos es calculin en moneda diferent a l'euro, el preu ofert actuarà com
referència, ja que el contravalor a aplicar serà, el canvi real que estigui vigent en el moment de l'emissió
de la factura pels serveis prestats.
VUITENA.- Excepte per nous clients, en la que la forma de pagament establerta serà necessàriament per
anticipat a la realització del servei, la forma de pagament establerta es fixa en seixanta (60) dies data
factura. En el supòsit de retard o impagament de les quantitats a les quals ascendeix l'import del present
pressupost, aquest import es veurà incrementat en l'interès legal dels diners més cinc (5) punts
percentuals. Tanmateix, l'empresa es reserva el dret a repercutir al client les despeses de gestió de
cobrament i devolució que s'haguessin generat.
NOVENA.- El pressupost s'ha elaborat conforme a la informació i llistat d'obres aportats pel client, per tant
qualsevol canvi tant en el nombre de peces, ubicació de les mateixes, requisits especials no esmentats en
el moment de la sol·licitud del pressupost, o qualsevol altra deficiència en la informació facilitada, que
fossin conegudes en el moment d'execució dels serveis, facultarà a l'empresa/transportista per a modificar
la facturació final dels serveis sobre la base d'aquestes modificacions.
L'oferta econòmica es pressuposta sobre la base d'un calendari descrit en el mateix o en defecte d'això
sobre la base de l'horari laboral normal fixat pel conveni del sector, en el cas que el client sol·liciti un
servei addicional que hagi de ser realitzat, en horari extraordinari, (nocturn, festiu o en caps de setmana),
aquesta variació suposarà un increment del cinquanta (50) per cent sobre els preus oferts.
Tanmateix, el pressupost especifica els mitjans i serveis a utilitzar en el desenvolupament del projecte, per
tant qualsevol altre servei o mig que no s'hagi descrit en el pressupost no està inclòs (títol enunciatiu p.e,
major nombre de correus, mitjans mecànics no concretats, permisos d'accés o estacionament etc..).
DESENA.- Aquest pressupost està basat en tarifes actuals, mantenint-se aquests preus durant un període
màxim de dos (2) mesos des de l'emissió del mateix.
ONZENA.- L'acceptació del servei s'establirà per mitjà de la signatura del contracte de prestació de serveis
entre les parts.
Quan la signatura del contracte no fos possible, s'entendrà com vàlida l'acceptació de les
condicions del pressupost per part del client, quan existeixi comunicació escrita via fax, correu electrònic o
burofax, donant instruccions a l'empresa/transportista per a la realització dels serveis.
DOTZENA- Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els elements, continguts, imatges,
logotips, marques etc..que conformen el present Pressupost i les seves Prescripcions Tècniques, pertanyen
a TTI.
Queda totalment prohibit la còpia, distribució, modificació, alteració i/o modificació de qualsevol dels
continguts del present pressupost i/o prescripcions tècniques sense el consentiment per escrit de TTI.
TRETZENA.- Els receptors de la present documentació es comprometen a utilitzar-la únicament als efectes
de la valoració de present Pressupost. Així mateix es comprometen a guardar confidencialitat respecte del
seu contingut i a no transmetre la informació confiada o comunicar-la a tercers sense el previ
consentiment per escrit dels representants legals de TTI.
Els receptors s'obliguen a emprar el mateix grau de diligència que utilitzen en el maneig de la seva pròpia
documentació confidencial.

www.tti-transport.com
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En cas de desestimació del present Pressupost, els receptors de la documentació es comprometen a no
utilitzar-la per a la realització del mateix per si o per persona interposada.
CATORTZENA.- En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, el client cedeix les seves dades i imatge i queda informat de la
incorporació dels mateixos als fitxers automatitzats existents en TECNICA DE TRANSPORTES
INTERNACIONALES, S.A. (TTI), quedant informat, així mateix, del tractament automatitzat al que van a
ser sotmesos les seves dades i imatge per a la finalitat de concórrer a concursos públics i a fi d'adequar les
nostres ofertes comercials a concursos o contractacions públiques. Tenint sempre caràcter revocable,
sense efectes retroactius conforme al que disposen els articles 6 i 11 de l'esmentada Llei.
QUINZENA.- En el supòsit de que per normativa legal fos obligatori que els bens transportats siguin
custodiats per escoltes, la contractació, gestió i assumpció del seu cost serà per compte i càrrec del
propietari, prestador o client, no essent responsable TECNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES,
S.A.U. de la inobservança d’ aquest requisit legal pels obligats a la seva contractació.
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