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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) I ENTITATS DEL GRUP UB.
EXPEDIENT 2021/09
En data 23 de febrer de 2021, des de l’Oficina de Contractació s’inicia la tramitació de l’expedient per
a la contractació del servei d’assegurances de la Universitat de Barcelona i del Grup UB, expedient
2021/09, vista la proposta d’inici de la Cap de Patrimoni de la Universitat de Barcelona de data 22 de
febrer de 2021.
a) Descripció de l’objecte del contracte
L'objecte del contracte és la contractació d'assegurances per a la cobertura dels riscos de patrimoni,
de la responsabilitat civil, Cyber, per als accidents i assistència en viatge i mobilitat per a la Universitat
de Barcelona (UB) i les entitats del Grup UB.
Es considera adequat i convenient als interessos de la Universitat dividir aquest contracte en lots, ates
els diferents tipus d'assegurances, enumerats a continuació:
Lot 1:
Lot 2:
Lot 3:
Lot 4:
Lot 5:
Lot 6:
Lot 7:

Tot risc de danys materials
Responsabilitat civil
Cyber: Seguretat a les xarxes i privacitat a les dades i responsabilitat civil derivada de
la protecció de dades.
Responsabilitat civil professional i comptable dels càrrecs i treballadors de la Universitat
de Barcelona (APAP).
Responsabilitat civil professional i comptable dels càrrecs i treballadors de les entitats
dependents de la Universitat de Barcelona (D&O).
Prestació del servei d'assegurances d'accidents col·lectiu per a la comunitat
universitària de la UB i de les entitats del Grup UB.
Prestació del servei d'assegurances d’assistència en viatge i mobilitat per a la comunitat
universitària de la UB i de les entitats del Grup UB.

b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
La contractació d'assegurances és un servei convenient i adequat als interessos de la Universitat, i la
funció d'aquests serveis és la de contractar la totalitat d'assegurances de la UB i de les entitats del Grup
UB següents:
Fundació institut de Formació Contínua (IL3) (excepte pel lot 4)
Fundació Pare Científic de Barcelona (excepte pels lots 4 i S) Fundació Bosch i Gimpera
(excepte pel lot 4)
Fundació Josep Finestres (excepte pel lot 4)
Fundació Solidaritat (excepte pel lot 4)
Fundació Montcelimar (excepte pel lot 4)
Fundació Guasch Coranty (excepte pel lot 4)
Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons (excepte pel lot 4) Cultura innovadora i científica
UB (excepte pel lot 4)
Fundació Privada R. Amigó Cuyàs (excepte pel lot 4)
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c) Durada del contracte / termini d’execució i pròrrogues:
El termini de vigència del contracte es fixa en 2 anys, amb la possibilitat de 2 prorrogues anuals des de
la data de finalització dels contractes de cadascun dels lots:
Lots 3 i 7: Entrada en vigor des de les 00:00 hores de l'1 de maig de 2021 fins a les 24:00 hores
del 30 d'abril de 2023, o de la data en que es formalitzi el contracte.
Lots 1, 2, 4 i 5: Entrada en vigor des de les 00:00 hores de l'1 de juliol 2021 fins a les 24:00 hores
del 30 de juny de 2023.
Lot 6: Entrada en vigor des de les 00:00 hores del 7 de setembre de 2021 fins a les 24:00 hores
del 6 de setembre de 2023.
d) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat d'aquest contracte és de 3.250.627,20 € , dels quals corresponen 2.708.856,00 euros
als 4 anys de serveis (2 de contracte inicial i 2 de prorrogues) i 541.771,20 euros, equivalents al màxim
del 20% del preu del contracte, a les modificacions previstes.
e) Pressupost base de licitació i existència de crèdit
e.1) El pressupost base de licitació pels dos anys de contracte és d’1.354.428,00 euros.
Essent la distribució per lots la següent:
Lot

Descripció lot

IMPORT

1
2
3
4
5
6
7

Danys materials
Responsabilitat Civil General
Cyber
Responsabilitat càrrecs electes UB
Responsabilitat càrrecs electes entitats del Grup UB
Accidents col·lectiu comunitat universitària
Assistència en viatge i mobilitat

816.000,00 €
84.000,00 €
101.228,00 €
52.800,00 €
26.400,00 €
154.000,00 €
120.000,00 €

TOTAL DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER LOTS 1.354.428,00 €

I la distribució per anualitats la següent:
Exercici

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

2021
2022
2023
Totals

204.000,00
408.000,00
204.000,00
816.000,00

21.000,00
42.000,00
21.000,00
84.000,00

33.742,67
50.614,00
16.871,33
101.228,00

13.200,00
26.400,00
13.200,00
52.800,00

6.600,00
13.200,00
6.600,00
26.400,00

25.666,67
77.000,00
51.333,33
154.000,00

40.000,00
60.000,00
20.000,00
120.000,00

TOTAL DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO PER A TOTS ELS LOTS 1.354.428,00 €
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e.2) Existència de crèdit
Autorització de la despesa núm. 300108286 i expedient de despesa núm. 2000020937 de data 21 de
febrer de 2021, que correspon als lots 1 al 5 ja que els lots 6 i 7, en tractar-se de diverses pòlisses
obertes, el prenedor és la Universitat de Barcelona, però els pagadors són variables.
Exercici

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

2021
2022
2023

204.000,00
408.000,00
204.000,00

21.000,00
42.000,00
21.000,00

33.742,67
50.614,00
16.871,33

13.200,00
26.400,00
13.200,00

6.600,00
13.200,00
6.600,00

Totals

816.000,00

84.000,00

101.228,00

52.800,00

26.400,00

TOTAL DISTRIBUCIO ANUAL·LITATS A9 300108283: 1.080.428,00 €

f) Proposta de tramitació i procediment
Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
D’acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona
Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació del servei d’assegurances de la Universitat
de Barcelona i del Grup UB, expedient 2021/09, i s’ordena la seva tramitació per procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada i via ordinària.

Dr. Joan Guàrdia Olmos
Rector
Òrgan de Contractació
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