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Acord
del Govern pel qual s'aproven Tes directrius, Ies condicions bàsiques d'execució i Ies tarifes a
aplicar per FIRA 2000, SA pera I'any 2016.
D'acord amb Iarticle 2 dels Estatuts de FIRA 2000, SA, constitueix I'objecte de Ia societat, entre
d'altres, Ia compravenda, promoció, foment i organització d'activitats relacionades amb Ia
industria, et comerç i Ia navegació, I'assessoria, consultoria, mediació i extemalització de Ia
gestió, control, planificació i execució de projectes, ja siguin d'urbanisme, arquitectura o
d'enginyeria, i serveis immobiliaris i obres de construcció, així com Ia direcció i control de
I'execució d'obres.
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L'article 2bis dels mateixos Estatuts estableix que Ia societat té Ia condició de mitjà propi i
servei tècnic respecte de Ies administracions públiques que participen en eI seu capital social,
així com dels organismes i entitats vinculades o dependents d'aquelles.
EI règim dets encàrrecs de gestió que s'encarreguin a Ia societat i Ies condicions en què pot ser
adjudicatària de contractes els han de determinar Ies administracions públiques que participen
en et seu capital social, que també han d'aprovar Ies tarifes o preus, d'acord amb els quals es
retribuiran els encàrrecs de gestió i els contractes.
8 Consetl d'Administració de FIRA 2000, SA, en sessió de 30 de març de 2016, va adoptar, per
unanimitat1 I'acord d'aprovació de Ies directrius i condicions bàsiques d'execució de tes tarifes
coma mitjà propi de FIRA 2000, SA per I'any 2016.
Vistos els articles 4.n i 24.6 del text refós de Ia LIei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret Iegislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, eI
Govern
Acorda:
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-1 Aprovar Ies directrius per a Ia fixació individualitzada de tarifes de referència per a Ies
activitats de FIRA 2000, SA i Ies condicions bàsiques d'execució, per a I'any 2016, que es
descriuen a t'annex 1 d'aquest Acord.
-2 Aprovar Ies tarifes a apticar I'any 2016 per FIRA 2000, SA, pets serveis que presta en qualitat
de mitjà propi i servei tècnic de I'Administració de Ia Generatitat de Catalunya i de Ies entitats i
els organismes que en depenen o s'hi vinculen, Ies quals figuren a I'annex 2 d'aquest Acord.
-3 Aquestes tarifes estan subjectes a I'impost de valor afegit (IVA) corresponent.
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Annex 1
Directrius per a Ia fixació individualitzada de tarifes de referència per a Ies activitats de FIRA
2300, SA i Ies condicions bàsiques d'execució
1

FIRA 2000, SA ha de percebre per Ia realització de Tes tasques de consultoria, gestió
d'obres i suport a actuacions d'inversió que se Ii encarreguin, I'import dels costos en què
hagi incorregut, mitjançant I'apîicació del sistema de tarifes regulat a continuació

2

Les tarifes es calculen i apliquen per unitats d'execució (encàrrecs) i de manera que
representen els costos reaîs i totals, tant directes com indirectes, de Ia seva realització

3

Per determinar eI cost de Ies actuacions encomanades a FIRA 2000, SA, es calcula eI cost
corresponent a Ia seva realització material, aplicant Ies tarifes respectives i incorporant els
costos reals i totals, tant directes com indirectes d'estmctura Així mateix, s'inclouen Ies
taxes i els impostos que FIRA 2000, SA està obligada a satisfer per Ies actuacions que
desenvolupi.

4

EIs serveis tarifats que FIRA 2000, SA presti sempre han de respectar Ia normativa sobre
defensa de Ia competència.

5

Quan per determinats encàrrecs no es pugui utilitzar eI càlcul mitjançant tarifes, per raons
tècniques, eI seu cost és eT que figura en eI pressupost aprovat per I'entitat que encarrega
els treballs, a proposta de FIRA 2000, SA Bs costos determinats aixi tenen caràcter de
tarifa, però Ia seva validesa només es circumscriu a I'actuació concreta a què es refereixi
aquest encàrrec.

6

L'aplicació de Ies tarifes a Ies tasques realitzades serveix de justificant de I'import de
I'actuació de què es tracta, i no és necessari aportar-ne cap altra.

7

Les tarifes s'apliquen tant ais nous encàrrecs que formula I'entitat que encarrega els
treballs, com a Ies anualitats successives de Ies actuacions en curs1 a partir de Ia seva
aprovació o de Ia data que en eIIa s'acordi

8. 9 termini d'execució dels treballs
d'especificar en cada encàrrec

i

Ies especificacions tècniques corresponents s'han
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9. L'impost sobre eI valor afegit no esta inclòs ¡ s'ha de repercutir, si escau
10 En eI cas que per un exercici anual successiu no s'aprovin tarifes per considerar-Ies fins
Ilavors vigents com a vàlides, FIRA 2000, SA pot repercutir I'increment de I'IPC sobre Ies
últimes tarifes aprovades
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Annex 2
Tarifes
1. Serveis de suport a Ia gestió de projectes vinculats a I'execució d'obra:
Pressupost estimat d'execució

Import

Tarifa

Finsa5M€
De5M€a7M€
De7M€alOM€
De1OM€a2OM€
Mésde2OM€

5,1%
4,37%
3,50%
3,O1%
2,51 %
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2. Pera Ia resta d'encàrrecs, s'han de seguir els criteris fixats en Ies directñus.
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