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El Negociat Espais d’Art du a terme una sèrie d’exposicions als espais municipals, principalment al Casal 
Solleric (Passeig del Born, 27, 07012, Palma) i necessita assegurar-ne el contingut. 

- Objecte del contracte: pòlissa anual per l’assegurança d’obra d’art. 

-      Tipus de cobertura: clau a clau i a tot risc, preferentment sense franquícia. 

Valor màxim a assegurar per exposició: 3.000.000 euros (20 exposicions anuals 
aproximadament). 

Les obres d’art han de quedar assegurades durant el transports i estades, amb la modalitat clau a 
clau, inclòs muntatge, desmuntatge, embalatge, desembalatge i reembalatge, estades a magatzems, 
duanes i altres situacions relacionades amb el transport, per tot risc de dany físic, subjecte a les 
següents clàusules: Institut cargo clauses (A), Institute strikes clause (inclòs terrorisme en 
transports i estada), Institute radioactive contamination exclusion clause, Institute war clause, 
Institute war Cancellation clause 

Cobertura de transport a nivell mundial:  marítim - terrestre i aeri. 

Exoneració de recurs al transportista i a l’empresa de muntatge/desmuntatge – 
embalatge/desembalatge (que poden ser diferents) 

Clàusula de museus 

Clàusula de demèrit  

Clàusula de rescabalament 

- Tipus de contracte: serveis de caràcter privat  

- Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor 

- Criteris de puntuació: únic criteri (preu) a l’oferta més econòmica 

- Especificacions tècniques de la prestació: 

- Òrgan de contractació: Negociat Espais d’Art (Departament de Cultura) 

- Pressupost: màxim 3.500 euros Imposts inclosos (no subjecte a IVA) / Prima mínima 180 euros 
/ tasa única 0,20% 

- Termini: cobertura des del 15/03/2022-15/03/2023 (ambdos inclosos) 

- Lloc de prestació: Seus municipals  

- Responsable del contracte: TAE M de gestió d’exposicions 

- Termini de garantia: 1 any des de la recepció del contracte 

- Forma de pagament del preu: anual, presentat una única factura a l’inici de la prestació, 
regularitzable a final d’any (15/03/2023) en funció de les exposicions realitzades, expedida per la 
entitat asseguradora i conformada pel responsable. Pagament a 60 dies 

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

- Per correu electrònica: a administracio.solleric@palma.cat, dirigit a Negociat Espais d’Art-
Ajuntament de Palma, CIF P0704000I, Plaça de Cort, 07001, Palma 

- El termini de presentació: del 5 al 19 de gener 2022 

- El pressupost ha d’incloure totes les dades fiscals de l’asseguradora i el projecte amb les 
condicions detallades. 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb Carolina Vicente Álvarez, 
TAE M gestió d’exposicions a través del següent telèfon 971722092 i correu electrònic 
carolina.vicente@palma.cat i en la seva absència a Isabel Gomis, mariaisabel.gomis@palma.cat 

Palma, 4 de gener de 2022 

La TAE M de gestió d’exposicions 

Carolina Vicente Álvarez 
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