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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANCES DEL FONS MUSEÍSTIC I 
DOCUMENTAL DE LA FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA 

 

EXPEDIENT NÚM. 201902       
 
 

INTRODUCCIÓ 

La Fundació Barcelona Olímpica gestiona el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, 
situat a l’Avinguda de l’Estadi, 60 de Barcelona, i el Centre d’Estudis Olímpics  i de l’Esport 
Joan Antoni Samaranch que es troba a Passeig Santa Madrona, 28 (Edifici Font del Gat) de 
Barcelona. 
 
En el Museu s’hi exposen objectes relacionats amb el món de l’esport en tot el seu recorregut 
per al gaudi del públic visitant; així com també s’hi guarda en el Dipòsit els fons fotogràfics i 
audiovisuals. En el Centre s’hi troben publicacions i col·leccions documentals de persones 
rellevants del món de l’esport que estan a l’abast del públic interessat. 
 
Aquestes prescripcions tècniques defineixen en què s’ha de basar la pòlissa d’aquesta licitació.  

 
 
CLÀUSULA 1. OBJECTE I ADMINISTRACIÓ DEL CONTRACTE. LEGISLACIÓ APLICABLE 

1.1. Objecte del contracte 
L'objecte d’aquesta licitació és la contractació per part de la Fundació Barcelona Olímpica (en 
endavant, FBO) com a prenedor d’una pòlissa d’assegurances dels fons museístic i documental, 
relació dels que se n’adjunta detall en Annex 1, i que garanteixin els seus riscos, de conformitat 
amb aquest plec de prescripcions tècniques. 
 
1.2. Administració del contracte 
Designació del Corredor d’Assegurances: l’administració del contracte d’assegurança que 
s’adjudiqui mitjançant aquesta licitació es durà a terme per l’empresa: 
 

NUBIUM CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. 
València, 497 
08013 – Barcelona 
Administrador: Sr. Javier Garcia-Nieto 
Tel. 93 467 23 54 

 
La presentació de les ofertes per part de les entitats asseguradores comporta el reconeixement 
de l’esmentat mediador en el contracte d’assegurança resultant. 
 
Totes les modificacions, avisos i/o declaracions que es derivin d’aquest contracte seran trameses 
pel prenedor de l’assegurança i/o assegurat a la companyia asseguradora per mediació del 
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corredor d’assegurances assenyalat anteriorment. Aquestes notificacions/avisos/declaracions, 
fets al corredor d’assegurances tenen la mateixa validesa que si es fessin entre les parts. 
 
Per a qualsevol informació que les companyies asseguradores interessades puguin necessitar 
relativa amb els riscos, a la sinistralitat o sobre quines cobertures demana la FBO poden 
sol·licitar-la al corredor. 
 
1.3. Legislació aplicable 
Seran d’aplicació a aquesta licitació, com a normativa bàsica:  

1. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança (BOE 17/10/1980) i Llei 
18/1997, de 13 de maig, de modificació de l’article 8 de la llei 50/1980.  

2. Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades (BOE 5/11/2004).  

3. Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, 
en la part no derogada pel RDL 6/2004.  

4. Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades (BOE 25/11/1998).  

5. Llei 34/2003, de 4 de novembre, de modificació i adaptació a la normativa comunitària 
de la legislació de les assegurances privades.  

6. Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (BOE 
18/07/2006).  

7. Decret 326/1996, d’1 d’octubre, sobre anàlisi, avaluació, valoració, gestió i prevenció 
dels riscs que afecten el patrimoni i les activitats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  

 

CLÀUSULA 2. CONFIDENCIALITAT 

Les empreses licitadores i/o adjudicatàries d’aquest contracte s’obliguen a mantenir la 
confidencialitat de dades subministrades per part de la FBO com a conseqüència d’aquesta 
licitació i únicament podran utilitzar-les per les finalitats específiques i delimitades per la 
cobertura de cada assegurança.  

De la mateixa forma s’obliguen a mantenir controlat l’accés de les dades a que fa referència el 
paràgraf anterior si aquelles han estat o seran informatitzades, en els termes previstos al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la 
Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació de dades.  

 

CLÀUSULA 3. ASPECTES GENERALS 

3.1. Prenedor 
FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA, amb domicili a Barcelona, Avinguda de l’Estadi, 60, i NIF 
G60309655 
 
3.2. Situacions de risc 

- SIT I Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch – Av. de l’Estadi, 60 – 08038 
Barcelona 
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- SIT II Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch – Pg. Santa Madrona, 
28 – 08038 Barcelona (Edifici Font del Gat) 

- SIT III Dipòsit de Col·lecció, Fotografia i Audiovisual – Museu Olímpic i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch 

3.3. Suma assegurada 
La suma total d’aquesta assegurança és de 7.092.983,48 €, que es distribueixen de la següent 
manera: 

- SIT I : 6.840.983,48 € 
- SIT II: 222.000,00 € 
- SIT III: 30.000,00 € 

 
3.4. Vigència de la pòlissa 
El termini de vigència de la pòlissa que es signi amb la companyia asseguradora començarà a les 
00:00 hores del dia 01/04/2019 i finalitzarà a les 24:00 hores del dia 31/03/2020, amb la 
possibilitat de prorrogar-la, per mutu acord i termini màxim d’un any, sense perjudici que per 
necessitats de la programació de la FBO es prorroguin les cobertures de determinades peces 
museístiques o col·leccions i estiguin o no abonades les quantitats corresponents a cada 
cobertura, tant per imports a abonar per part de la FBO com per la resta de prenedors.   

3.5. Prima 
Per la cobertura atorgada a la present pòlissa, s’estableix una PRIMA ANUAL fixada en 24.000€, 
incloent els impostos i recàrrecs corresponents, que farà efectiva el PRENEDOR/ASSEGURAT en 
el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’efecte de la present pòlissa, tal i com 
estableix la Llei de Contracte d’Assegurances.  

3.6. Franquícia 
Els sinistres garantits sota la present pòlissa s’indemnitzarà sense aplicació de cap franquícia, 
amb l’única excepció dels sinistres corresponents a les cobertures garantides al Consorci de 
compensació d’Assegurances, als quals seran aplicats la franquícia indicada per l’esmentat 
Organisme.  

3.7. Beneficiaris 
Es fa expressament constar que els sinistres indemnitzables amb càrrec a aquesta pòlissa podran 
ser directament liquidats, amb la conformitat de l’Assegurat, a qualsevol persona o entitat que 
acrediti la seva propietat.  

3.8. Mesures de Seguretat 
El Prenedor / Assegurat fa constar que les situacions de risc que contenen els objectes 
assegurats estan protegides pels següents mitjans:  
 
a) Contra Incendis: 
Extintors mòbils en bon estat de funcionament i amb contracte de manteniment més les 
revisions necessàries realitzades. 
 
b) Contra Robatori: 
Portes blindades o anàlogues de seguretat. Sistema d'Alarma en perfecte estat de 
funcionament, amb contracte de manteniment i connectat a central d'alarmes i / o vigilància 
permanent 24 hores. 
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Està convingut que, en cas d'absència temporal o que els locals quedin desocupats, les garanties  
de la pòlissa queden supeditades a la posada en funcionament dels mitjans de protecció definits 
més amunt, excepte en cas que tal funcionament es vegi interromput per força major. 
 
En cas d'interrupció del funcionament de la instal·lació d'alarma, l'assegurat es compromet a 
sol·licitar, sense demora, al seu instal·lador que procedeixi a la reparació i prendre les mesures 
més apropiades per a la vigilància del risc durant el temps que duri l'avaria. 
 
Així mateix queda convingut que, a tots els objectes assegurats deuran estar col·locats a una 
distancia mínima de 10 cm. Del terra, a excepció dels mobles, catifes, escultures i/o qualsevol 
obra que per les seves característiques pròpies hagi d’estar exposada a menys d’aquesta 
distancia o en el terra, quedant excloses els danys ocorreguts a les obres degut a la falta de 
mesures de protecció.   
 

CLÀUSULA 4. COBERTURES 

4.1. Clàusula de Depreciació o Pèrdua de Valor 
En cas d'un dany parcial la Companyia indemnitzarà el cost de restauració de l'obra danyada, 
així com la possible depreciació de l'obra d'art determinada per peritatge i en base a un 
percentatge del valor assegurat. No obstant això, l'import total pagat pel sinistre, inclosa la 
pèrdua de valor, no podrà excedir el valor assegurat de l'obra sinistrada, seguint el següent: 
 

- El restaurador serà escollit per mutu acord entre les dues parts. 
- Si, un cop s'ha procedit a la reparació o restauració de l'obra danyada, l'obra queda 

minvada per una pèrdua de valor, l'assegurador respondrà no solament de les despeses 
de restauració o reparació, sinó també de la pèrdua de valor de l'obra assegurada. 

- Per a la determinació de la pèrdua de valor soferta per l'obra assegurada, seran 
designats un perit per part del Assegurat i un altre per part de la companyia 
asseguradora complint els tràmits previstos per l'Art. 38 de la llei 50/80 de contracte 
d'assegurança. 
 

4.2. Clàusula de Marcs 
Queda expressament convingut que queden garantits sota aquesta cobertura els marcs de les 
obres d'art assegurades, sempre i quan el seu valor hagi estat reflectit al llistat de l’ANNEX 1 
remès a la companyia.  
 
4.3. Clàusula de Vidres 
Per a aquelles obres protegides amb vidres, queden expressament garantits els danys a les Obres 
d'Art per trencament d'aquest vidre així com el valor de reposició del mateix. 
 
4.4. Clàusula de Desparellament 
En cas de sinistre que afecti un component d'una parella, un joc o conjunt, o una col·lecció, 
l'assegurador indemnitzarà el cost de reposició del bé sinistrat o el cost de la reparació 
necessària, així com la diferència entre el valor assegurat de la parella, conjunt o col·lecció, abans 
i després del sinistre. 
 
 
 



 
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
Exp. 201902 

 

Pàgina 5 de 7 

 

4.5. Clàusula de Processos i Ús dels objectes assegurats 
No queden coberts per aquesta assegurança, els danys ocorreguts als béns assegurats quan 
aquests es trobin sotmesos a un procés de neteja, restauració, digitalització i / o anàlegs, i 
aquests danys siguin conseqüència directa d'aquest, així com la utilització i manipulació 
d'aquests objectes. 
 
4.6. Clàusula de Museus 
Independentment de la naturalesa i l'import total dels danys, les obres d'art pertanyents a 
col·leccions de museus nacionals o del Patrimoni Nacional seguiran en propietat dels seus 
titulars com en el moment immediatament anterior al sinistre, no podent en cap cas, superar la 
indemnització el valor assegurat pactat entre les parts. 
 
4.7. Clàusula de Recompra 
Si l'assegurador recobrés una propietat la qual hagués indemnitzat a l'assegurat sota els termes 
d'aquesta pòlissa, el Assegurat tindrà el dret de recompra sobre aquesta propietat a 
l'assegurador.  
 
Si la propietat no està danyada, l'assegurat accepta pagar la mateixa quantitat que l'assegurador 
li hagués indemnitzat. 
 
Si l'assegurador indemnitzarà a l'assegurat per una pèrdua total corresponent a una propietat 
posteriorment recuperada danyada, l'assegurat té dret a recomprar la propietat danyada 
mitjançant el pagament del seu valor actual del mercat, en el moment de la recompra. 
 
L'assegurador realitzarà tots els esforços per notificar la recuperació a l'assegurat, i l'assegurat 
tindrà 60 dies des del moment de rebre la notificació de l'assegurador per exercir el seu dret de 
recompra sobre la propietat. 
 
4.8. Clàusula d’Indemnitzacions per a fotografies i material audiovisual, analògic i digital 
En els casos en què l'obra es trobi sense suport i sense vidre protector, la indemnització de l'obra 
afectada, cobrirà el cost de refer una còpia amb la mateixa tècnica de positivat i partint del 
negatiu original. 
 
Per als casos en què l'obra es trobi amb suport i amb vidre protector, però que l'artista rebutgi 
refer la mateixa, la companyia asseguradora haurà de rebre un llistat de les obres, amb la causa 
que justifiqui aquesta negativa i decidirà, si s'escau, els valors acordats a assegurar abans de la 
contractació de la pòlissa. 
 
En cas de no complir-se els requisits anteriors, la indemnització serà únicament el cost de refer  
una còpia. 
 
Per fotografies històriques, originals de l'època, de les que hi hagi negatiu, s'ha d'indemnitzar el 
cost de refer la fotografia i la possible depreciació o pèrdua de valor comercial determinada per 
peritatge.  
 
L'import pagat pel sinistre inclosa la pèrdua de valor comercial, no podrà excedir el valor 
assegurat de l’obra sinistrada. 
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En aquells casos en què no hi hagi negatius, la indemnització de la fotografia tindrà lloc sobre la 
base del valor de mercat i per a aquelles fotografies que formi part d'una obra com a element, 
s'indemnitzarà de la mateixa manera sense que pugui afectar el valor del conjunt. 
 
4.9. Clàusula d’Instal·lacions d’obres d’art contemporànies 
Queden incloses les averies dels mecanisme que no puguin ser substituïts i formin part de l’obra. 
 
En cas que els danys afectin a una part o element que formin part d’una instal·lació d’obra d’art 
contemporània, la indemnització s’efectuarà de la següent forma:   
Totes les reclamacions per pèrdua o dany a un producte manufacturat, prefabricat o a qualsevol 
component incorporat a la instal·lació assegurada, es reduirà el cost de restauració del producte 
danyat o el cost del reemplaçament, amb un producte, component o element idèntic o 
raonablement comparable.  
 
Queda exclosa la depreciació del valor comercial de la instal·lació, a excepció dels casos on els 
elements danyats de la instal·lació no puguin ser substituïts per altres similars.  
 
Els danys que afectin a equips, reproduccions o gravacions on s’investiguin l’emmagatzematge 
d’imatges, sons o dades informàtiques, i es trobin formant part d’una instal·lació d’obres d’art 
contemporànies, seran indemnitzades respecte el seu valor material o cost de reposició, al ser 
imprescindible pel seu assegurament la existència d’una copia o duplicat dels citats elements on 
intervinguin la imatge i/o sons i/o dades informàtiques. 
 
La citada copia serà guardada en una situació de risc diferent on es trobi la instal·lació d’obres 
d’art contemporànies assegurades, amb el fi de no veure’s afectat pel mateix sinistre que 
produeixi danys a la instal·lació.  
 
En qualsevol cas, sempre estaran exclosos las pèrdues o danys directes causats per averia 
mecànica, elèctrica i/o electrònica.  
 
 

CLÀUSULA 5. RISCOS EXCLOSOS 
No queden coberts per la present pòlissa, els danys o pèrdues com a conseqüència directa o 
indirecta de:  
 

- Guerra, invasió, acte d’enemic estranger, hostilitats, operacions de guerra (sigui o no 
declarada), guerra civil, motí, commoció civil que adquireixi les proporcions o degeneri en 
aixecament popular, militar o insurrecció, rebel·lió, revolució, poder o usurpació militar, 
o qualsevol acte de qualsevol persona actuant en nom de o en connexió amb qualsevol 
organització amb activitats que estiguin dirigides a provocar l’enderrocament per la força 
d’un govern.  

- Confiscació, nacionalització, manament o requisa, destrucció o dany per ordre de 
qualsevol autoritat legalment constituïda. 

- Qualsevol dany, pèrdua, perjudici o despesa derivada d'un acte de terrorisme.  
- Material d’armes nuclears.  
- Els efectes mecànics, tèrmics i/o radioactius deguts a reaccions o nuclears, qualsevol que 

sigui la causa, pròxima o remota, que les produeixi. També s’exclouen les pèrdues de valor 
o d’aprofitament de les existències a conseqüència dels mateixos fets i les despeses de 
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descontaminació, recerca o recuperació del isòtops radioactius, de qualsevol naturalesa i 
aplicació, a conseqüència d’un sinistre emparat per la pòlissa.  

- Sinistres classificats per el poder públic de catàstrofe o calamitat nacional. 
- Errors de disseny, errors en processos de fabricació o confecció, materials defectuosos. 

 
- Pèrdua d’ús, retards, pèrdua de mercat, o les pèrdues indirectes de qualsevol classe.  
- Contaminació / pol·lució.  
- Exposició a les condicions climàtiques, estant els béns assegurats a la intempèrie. 

 

Quan els béns es trobin dipositats a la intempèrie, llevat en el cas d'instal·lacions o béns que per 
la seva naturalesa hagin de trobar-se a l'exterior i estiguin dissenyats especialment per treballar 
o suportar tal situació.  

- Enfonsament, esfondrament, esquerdes, erosió, assentament resultant de moviments de 
terra, contracció o expansió de l’edifici o ciments.  

- Dol, culpa greu del prenedor de l’assegurança o dels assegurats.  
- Sinistres que per la seva naturalesa extraordinària, la cobertura de qui correspon 

exclusivament al Consorci de Compensació d’Assegurances.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


