
LICITACIÓ CONTRACTACIÓ BROKERS ASSEGURANCES 

Perfil Contractant 

 

Contractant 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i Transports de Barcelona, S.A. 

Núm. Expedient 

14499644 

Tipus 

Serveis 

Procediment 

Restringit 

Descripció de l’objecte 

Contractació dels serveis de mediació i assessorament del programa d’assegurances de 
TMB. 
 

Els serveis que, entre d’altres, hauran de prestar: 

1. Avaluar e informar sobre  les possibles  necessitats d’assegurances de TB i Metro 
proposant les alternatives tècniques més adequades per a la protecció del risc.  
 

2. Assessorament  tècnic en   la formalització dels contractes d’assegurances i validació 
de tots als aspectes del contracte, conforme s’adapten a la sol·licitud de assegurança 

 
3. Valoració de forma continuada dels riscos de TMB i estudi del mercat assegurador 

per  conèixer y poder  aplicar possibles   millores en les condicions contractades.  
 

4. Seguiment  de totes les pòlisses, i les modificacions a las mateixes que es puguin 
dur a terme,   per tal que en tot moment estiguin actualitzades i documentades. 
Control  i entrega  de la documentació    

 
5. Seguiment de la sinistralitat de cada una de les pòlisses e informació dels 

expedientes, reportant  status fins al seu tancament (excepte les de SOA –SOV de 
TB, i SOV i RC de Metro), i emissió d’ informes periòdics en els quals es reflecteixi la 
situació dels contractes d’assegurances subscrits, el seus costos i el comportament 
de sinistralitat . 

 
6. Implementació de “Manual de síntesi de les assegurances de TMB” en el qual es 

descriguin de forma succinta les característiques principals de cada un dels 
contractes d’assegurances i les modificacions que es proposin, si es el cas.  
 

 

 

 



 

Condicions de participació 

Les empreses interessades a participar en el procediment han d'enviar una carta en què se 
sol·liciti la seva participació abans de les 10.00 h del dia 16 d’abril del 2012 i han de 
presentar la documentació següent: 
 
 Pel que fa a la solvència econòmica i financera: 

• Declaració relativa a la xifra de negoci global i de serveis o treballs realitzats en 
el decurs  dels dos últims exercicis (2010 i 2011). 

 

Pel que fa a la solvència tècnica: 

• Detall de les primes intervingudes per rams d’assegurances (Autos, 
Responsabilitat Civil, Accidents, Vida, Salud, Multiriscos, Transports i Altres),  
realitzades en els dos últims anys. 
 

• Declaració que indiqui la seva implantació a Barcelona en relació als següents 
extrems: seu social, estructura organitzativa, plantilla total de personal i plantilla 
de personal directiu en els últims dos anys. 

 

La sol·licitud de participació s'ha de lliurar en un sobre tancat a Control de Contractació TMB 
(planta 5-N) al domicili social de les empreses contractants: Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA: carrer 60, núm. 21-23, sector A, Polígon 
Industrial de la Zona Franca, CP 08040 de Barcelona. 


