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INTRODUCCIÓ 
 

L’Estudi nº 2003-4879 per a la creació d’un inventari de sistemes de garanties 

públiques de l’Estat en 31 països és producte de la proposta realitzada per la 

Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea sobre els sistemes 

nacionals de garanties públiques relatives a la circulació de les obres d’art dins 

d’Europa. Els 31 països considerats són: Àustria, Alemanya, Bèlgica, Bulgària, 

Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, 

Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, 

Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, 

Suïssa, Xipre. 

 

La Comissió va prestar atenció al fet que els costos d’assegurança per a la 

organització d’exposicions que agrupen obres d’art provinents de diferents museus 

d’arreu d’Europa són cada cop més prohibitius per als organitzadors. L’absència de 

sistemes nacionals de garanties que cobreixin aquest tipus de cost en alguns estats 

membre, o l’existència de models que presenten grans diferències d’un país a un 

altre, semblen obstaculitzar el préstec d’obres d’art a museus situats a d’altres 

països europeus. 

 

De forma general, el refús dels prestadors a la indemnització estatal, sovint a causa 

del desconeixement de les condicions establertes, és un obstacle a la completa 

realització de l’article 151 del Tractat de la Unió Europea en tant que dificulta la 

circulació d’obres d’art, el coneixement dels ciutadans de la diversitat cultural 

existent a la Unió i la representació de la dimensió cultural europea. Tal i com 

s’estableix en la Resolució del Parlament Europeu de 5 de setembre de 1981 en 

cooperació cultural a la Unió Europea, l’intercanvi cultural i la cooperació són vitals 

per a la capacitat d’intregació i cohesió d’Europa. 

 

Aquest document sintetitza l’estudi encarregat per la Comissió Europea on s’intenta 

identificar els diferents sistemes nacionals de garanties presents a Europa entesa en 

un sentit ampli. L’estudi és resultat del treball cooperatiu de les organitzacions 

Reunion des Musees Nationaux (França) i el Staatliche Museen zu Berlin 

(Alemanya). Ha estat dirigit per Stéphanie de Brabander, Ute Colllinet i Stéphanie 

Gille. 
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1. MARC CONCEPTUAL 
 

Conservació, restauració, estàndards de seguretat i responsabilitat moral respecte 

les obres d’art són conceptes que afloren quan parlem d’exposicions artístiques, ja 

siguin de caràcter temporal o permanent. Però també cal tenir en compte molts altres 

aspectes. És per això que cal definir alguns termes relacionats amb les 

assegurances de circulació de béns culturals. 

 

• Responsabilitat. Quan dos museus signen un acord per al préstec o intercanvi 

d’obres d’art, aflora la responsabilitat conjunta entre ells. Aquesta responsabilitat 

es troba a la base de qualsevol dany que puguin patir les obres artístiques i és la 

legislació nacional qui estableix l’extensió de la cobertura. 

 

• Valor d’una exposició museística. El concepte “valor” té diferents dimensions 

quan s’aplica a les obres d’art. 

 

o Valor cultural o artístic. El valor cultural és la raó decisiva per exposar 

una obra. Però aquest valor no es pot contemplar en l’assegurança perquè 

no es pot expressar en termes monetaris, raó per la qual existeixen els 

límits de compensació. 

o Valor comercial o de mercat. L’art adquireix cert valor monetari quan 

s’expressa segons els criteris del mercat, en termes d’intercanvi o compra-

venda. Aquest preu depèn de molts i molt diferents factors. Els catàlegs de 

les subhastes atorguen a les obres d’art un valor de mercat indicatiu que 

s’utilitza per establir la quantitat de compensació en l’assegurança i, per 

extensió, el propi cost de l’assegurança. 

o Valor comparatiu. El fet que les obres d’art no estiguin al mercat de l’art 

fa que només se’n pugui deduir el valor quan són comparades amb 

d’altres similars. Però la naturalesa única de les obres d’art fa que n’hi hagi 

que no puguin ser vistes com un valor comparatiu, fet que dificulta 

l’estimació del seu valor i del cost de la seva substitució. 

o Valor de substitució. El valor declarat d’una obra d’art també és el seu 

valor de substitució. Per això, una declaració inexacta del seu valor pot 

portar a disputes i conflictes legals entre les parts. 
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• Depreciació. L’intercanvi o préstec d’obres d’art també contempla la depreciació 

del valor d’aquestes en cas de danys i/o perjudicis. Hi ha una corrent d’opinió 

minoritària que considera que l’obra no es deprecia si es pot restaurar després 

dels danys però la norma habitual és que hi hagi una compensació econòmica en 

cas de danys. Aquesta compensació forma part de les despeses per dany  

i constitueix gran part del que paguen les companyies asseguradores. 

 

• Riscos als que s’exposen les peces exhibides. Les obres d’art són quelcom 

materialment fràgil, tant per la seva antiguitat com pels materials de què estan 

fetes, susceptibles de ser afectades pel seu transport, les condicions ambientals 

en la seva exposició i inclús la sensibilitat a alguns processos de restauració. 

 

• Significat del concepte dany. El valor cultural únic de les obres d’art fa que la 

prevenció sigui una qüestió important per a les institucions culturals. Existeixen 

tres tipus de danys: 

 

o Dany per pèrdua. Implica la pèrdua temporal o permanent d’una obra 

d’art. Sota aquest paraigües s’hi inclou el robatori. 

o Dany considerable. Aquest dany implica la deterioració d’una peça de 

museu. Si la peça es troba en préstec, genera unes despeses addicionals 

similars a la compensació per depreciació. 

o Dany total. És difícil distingir entre dany considerable i dany total. En 

aquest cas s’utilitza el gènere artístic (pintura, escultura, etc.) per establir 

el límit: si després del dany es pot distingir el gènere de l’obra, és un dany 

considerable; si no es pot distingir, es considera un dany total. 

 

• Mesures de prevenció de la pèrdua financera. Tots els danys que tingui una 

obra d’art tenen un impacte financer. Els mètodes utilitzats per fer el càlcul 

d’aquest valor són indirectes. Actualment s’utilitza l’assegurança de col·leccions 

museístiques i la cobertura pública com a prevenció de la pèrdua financera. 

 

• Assegurança comercial. Les assegurances d’art i d’exposicions són serveis 

relativament recents comparat amb d’altres branques d’aquest sector. L’explosió 

de la inversió en cultura dels anys vuitanta va comportar l’aparició de les 

assegurances d’obres d’art. En vint anys el valor de les assegurances s’ha 

multiplicat substancialment. 
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Tot i la reducció de les primes causada per l’augment en el nombre 

d’exposicions, els costos d’assegurança han provocat la cancel·lació de més 

d’una exposició programada. En tota exposició es contracta una assegurança 

comercial especialitzada amb un número de clàusules bàsiques: 

 

o La cobertura a tot risc. 

o El valor afegit. 

o La renúncia a la subrogació per part dels organitzadors, els transportistes  

i els empaquetadors. 

o La depreciació del valor en cas de dany s’inclou en la garantia de 

compensació. 

 

Pràcticament totes les assegurances contemplen el risc del terrorisme en el 

transport i en el préstec. També es poden contemplar altres riscs com desastres 

naturals o conflictes armats. 

 

Donat l’alt cost de les assegurances, molts museus es pregunten si és necessari 

contractar-les quan habitualment els danys són infreqüents. Rudolf Gärtner cita 

una llista d’exposicions en les que el cost d’assegurança representa el 40% de la 

despesa total, tot i que en les cinc més importants suposava entre un 3 i un 24%. 

 

• No assegurança. En molts països les obres d’art no estan assegurades perquè 

l’estat seria el seu propi assegurador, tot i que rarament s’accepta aquesta 

situació en exposicions temporals en no cobrir cap eventual dany. Aquest sistema 

és inviable sense que els museus implicats tinguin la certesa que el sistema de 

seguretat dels seus socis és equiparable al seu en els estàndards utilitzats. 

 

• Indemnització estatal. La indemnització estatal és la via més important per 

economitzar els costos d’assegurança de les obres d’art. L’estat garanteix 

directament una compensació econòmica pels danys causats sense la 

intermediació d’una companyia asseguradora. 

Les diferents visions d’aquest concepte permeten observar la importància que 

cada estat atribueix a la cultura i al seu finançament: l’objectiu va més enllà de 

l’ajuda econòmica als museus perquè promou l’intercanvi i la representació 

culturals a nivell regional i nacional. 
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Els països que vulguin aplicar un esquema d’aquest tipus han de tenir un marc 

estatutari i legislatiu particular: l’organisme administrador ha d’implicar el poder 

coercitiu de l’estat, fet que comporta que les indemnitzacions siguin incloses com 

una partida pressupostària. 

 

El sistema actual d’indemnització estatal és una alternativa econòmica que hauria 

de donar les mateixes garanties que una assegurança comercial per poder ser 

acceptada pels prestataris. En cas contrari moltes exposicions es deixaran de 

realitzar si tenim en compte l’elevat cost de les assegurances comercials. 
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• Avantatges i inconvenients de la no assegurança, l’assegurança comercial  
i la indemnització estatal. Hi ha diferents arguments a favor i en contra dels 
diferents sistemes. 

 
QUADRE 1. AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS DIFERENTS TIPUS D’ASSEGU-
RANÇA 

 Avantatges Inconvenients 

No 
assegurança 

 No hi ha despesa en assegu-
ança, fet que permet destinar 
els fons a altres elements de 
l’exposició. 

 Els prestataris no reben cap 
compensació en cas de danys. 

Assegurança 
comercial 

 

 Els costos d’assegurança 
actuen com a garantia contra 
els projectes considerats com  
a dubtosos des del punt de 
vista de la conservació o direc-
tament irresponsables. 

 

 En cas de litigi per causa d’un 
dany en una obra d’art, és més 
fàcil per un museu litigar amb 
una empresa d’assegurances 
que fer-ho amb una institució 
homòloga. 

 

 Les companyies influeixen 
positivament en la seguretat 
dels museus. 

 L’elevat cost i la baixa 
compensació per als museus. 

 Imposa límits als projectes 
d’exhibició i a la mobilitat de 
les obres d’art. 

 La cobertura de les assegu-
rances imposa límits, de 
manera que els museus 
sempre estaran insuficient-
ment coberts. 

 Els museus són reticents  
a millorar la seva seguretat 
quan contracten una pòlissa 
d’assegurança. 

 Les companyies dificulten el 
treball dels museus amb 
consignes de seguretat 
percebudes com excessives. 

Indemnització 
estatal 

 Permet als museus economitzar 
la despesa en assegurances  
i revertir-ho, en el millor dels 
casos, en el preu de l’entrada. 

 La indemnització estatal no 
implica formalitats 
administratives addicionals. 

 L’estructura d’indemnització 
estatal està molt ben vista pels 
museus donat que representa 
un estalvi significatiu 

 La qüestió central resideix en 
la capacitat de l’estat per 
compensar ràpidament els 
danys causats. 

 L’adopció d’aquest sistema pot 
incrementar les primes  
i, en virtut de la competència, 
obligar a les companyies 
asseguradores a seguir el 
mateix camí. 
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ A EUROPA 
 

En aquest apartat es presenta la comparació realitzada entre els 31 països analitzats 

en l’estudi 2003-4879 de la Comissió Europea. D’aquests, només 17 tenen un 

sistema estatal de garantia de les obres d’art: Alemanya, Àustria, Bulgària, 

Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Irlanda, Lituània, Països 

Baixos, Noruega, Polònia, Regne Unit, República Txeca i Suècia. Cal destacar que 

Noruega disposa de dos sistemes de garantia estatals, un del Ministeri de Cultura  

i Afers Eclesiàstics (en endavant MCE) i un del Ministeri d’Afers Exteriors (en 

endavant MAE). 

 

2.1. Anàlisi comparatiu dels sistemes d’indemnització estatal 
 

2.1.1. Instruments legals i origen del sistemes legals 

Suècia va ser el primer país en establir un sistema d’indemnització estatal el 1974, 

mentre la resta de països ho va fer durant els anys 80 i 90. En el cas d’Espanya, es 

va establir el 1988. Aquesta expansió mostra l’existència d’una necessitat creixent 

d’aquest tipus de sistemes de garanties. 

 

Existeix una gran varietat d’instruments legals en la regulació dels sistemes 

d’indemnització: circulars, actes, actes amb decret d’aplicació, actes amb contractes 

entre el beneficiari i l’estat, etc. Les principals conclusions que es poden extreure de 

la comparació dels diferents instruments legals són: 

• Les circulars no tenen prou força en països de tradició legal romana. 

• Els decrets no defineixen el marc legal aplicable. 

• Les actes sense decret d’aplicació no són suficientment específiques pel 

que fa als mètodes d’implementació. 

• L’instrument legal més útil sembla ser l’acta acompanyada d’un decret 

d’aplicació i amb un document dirigit específicament al prestatari: fixa un 

marc legal de referència i indica les seves condicions d’aplicació. 
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2.1.2. Selecció de paràmetres 

Per realitzar la comparació entre els diferents sistemes s’han seleccionat una sèrie 

de paràmetres considerats significatius. Els paràmetres escollits són: 

• En relació a la cobertura: A) les obres d’art cobertes, B) l’abast de 

l’assegurança i C) els riscs exclosos. 

• En relació a les condicions d’elegibilitat: D) els beneficiaris i E) els límits 

màxims i mínims. 

• En relació a les modalitats de funcionament: F) les deduccions o franquí-

cies,  

G) el valor màxim assegurat, H) el cost i I) la renúncia a la subrogació. 

 

A) Obres d’art cobertes 

Els criteris bàsics utilitzats per determinar si una obra d’art pot ser coberta pel 

sistema estatal d’indemnització són: els préstecs de l’exterior, els treballs de 

col·leccions nacionals i els dipòsits. De forma general, els sistemes de garanties 

estatals només cobreixen les obres provinents d’altres països tot i que alguns 

sistemes també cobreixen préstecs de col·leccions nacionals a l’exterior (Suècia  

i Finlàndia). Ara bé, també s’observa un funcionament específic en funció de l’estat  

i del sistema al que fem referència. 

 

Així, els sistemes de Bulgària i Noruega (MAE) només s’apliquen a préstecs  

a l’exterior d’obres nacionals en exposicions organitzades pels propis instituts 

nacionals i amb l’objectiu de promoure la cultura nacional. A Espanya, Noruega 

(MAE), el Regne Unit i Suècia es preveu la cobertura de dipòsits. En altres casos, 

l’estat no cobreix les pròpies col·leccions nacionals donat que actuaria com a propi 

assegurador. En tot cas, el procediment habitual només contempla la possibilitat 

d’assegurar les obres provinents d’altres països. 

 

B) Abast de l’assegurança 

L’abast de les assegurances del sistema estatal és el mateix que el de les empreses 

asseguradores, és a dir, qualsevol element de l’obra i qualsevol part del procés que 

inclou una exposició. Així doncs, de forma general la cobertura inclou les fases 
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d’exposició, emmagatzematge i transport tot i que algunes indemnitzacions exclouen 

certs períodes de temps o es limiten al territori nacional. 

 

C) Riscs exclosos 

Aquests riscs apareixen normalment detallats en una llista com a tals si bé no es 

tracta d’una norma de valor universal: els sistemes d’Alemanya, Finlàndia, Irlanda  

i Itàlia no exclouen cap risc però aquest fet no està clarament establert. La pràctica 

habitual és incloure tots els riscs i l’exclusió és l’excepció però l’emergència de nous 

riscs (fonamentalment el terrorisme) pot portar a una situació d’ambigüitat en la 

interpretació de quins riscs són coberts i quins no. 

 

D) Beneficiaris 

Els beneficiaris d’una indemnització del sistema estatal varien segons els casos: 

poden ser només museus nacionals, amb finançament públic, o qualsevol tipus de 

museu. En els seus orígens, els sistemes de garanties estatals van néixer per al 

servei dels museus nacionals, però en els últims anys alguns països han estès la 

seva cobertura a museus independents que reben finançament públic o fins i tot  

a museus privats. Aquest seria el cas de Dinamarca, Itàlia, Noruega, el Regne Unit  

o Suècia. 

 

E) Límits màxims i mínims 

Alguns sistemes utilitzen un límit màxim i un límit mínim com a criteri elegible  

i indicatiu del valor permissible de les obres d’art per poder-les assegurar. La part no 

coberta pel sistema estatal s’hauria de cobrir per una empresa asseguradora o pels 

propis museus. L’existència d’aquests límits provoca de facto l’exclusió d’algunes 

exposicions. Només Dinamarca, França, Lituània i Suècia estableixen ambdós límits: 

la resta de països estableixen un límit mínim o màxim. 

 

El límit mínim restringeix el valor d’assegurança mínim que les obres d’art han de 

tenir per beneficiar-se de la indemnització estatal. Suècia té el límit mínim més petit  

i França el més elevat. En aquest últim cas, tot i que el límit mínim és de 46 milions 

d’euros, la indemnització estatal no és financerament viable fins a un valor de 250 

milions d’euros. Aquest fet posa en evidència que els límits actuen com a criteri 

d’exclusió de determinades exposicions. 
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El límit màxim restringeix el valor d’assegurança més alt que pot ser cobert pel 

sistema estatal. El límit màxim inferior és el de Suècia mentre que el més alt es el de 

Dinamarca. En els països en què no existeix aquest límit, la responsabilitat de l’Estat 

i el compromís dels fons públics és considerablement més gran que en aquells 

sistemes que estableixen un límit màxim. El quadre següent il·lustra els valors 

recollits en cada sistema de garantia estatal: 

 

QUADRE 2. LÍMITS MÍNIMS I MÀXIMS DELS SISTEMES DE GARANTIA ESTATAL DE 

LES OBRES D’ART A EUROPA 

Estat Límit mínim Valor mínim (€) Límit màxim Valor màxim (€)

Alemanya NO --- NO ---

Àustria NO --- SÍ 100.000.000

Bèlgica NO --- NO ---

Dinamarca SÍ 1.343.788 SÍ 268.819.488

Espanya NO --- SÍ 200.000.000

Finlàndia SÍ 500.000 SÍ 125.000.000

França SÍ 46.000.000 NO ---

Hongria NO --- SÍ ---

IE SÍ 1.270.000 NO ---

Itàlia NO --- NO ---

Lituània SÍ 289.699 SÍ 1.448.632

NoruegaMCE SÍ 610.612 NO ---

NoruegaMAE SÍ 366.367 NO ---

Països Baixos NO --- SÍ 227.000.000

Polònia SÍ 500.000 NO ---

Rep. Txeca NO --- NO ---

Regne Unit NO --- NO ---

Suècia SÍ 21.827 SÍ 326.847

 

L’establiment de límits en els valors d’assegurança té efectes sobre la prima que 

cobren les empreses asseguradores: quan existeix un límit mínim, el preu efectiu és 
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superior al preu de mercat; en canvi, quan existeix un límit màxim, el preu efectiu és 

més baix que el preu de mercat perquè el risc de dany és menor. 

 

F) Deduccions o franquícies 

Alguns sistemes de garanties estatals cobreixen el 100% de les pèrdues potencials, 

però altres sistemes estableixen deduccions que són cobertes pels museus. Tot  

i això en alguns països els museus no poden contractar una assegurança privada  

i han de cobrir les primeres pèrdues amb els propis fons, fet que té implicacions 

financeres diferents. Aquestes deduccions actuarien com les franquícies 

d’assegurances de cotxe en què el contractant assumeix una part del risc en cas que 

es produeixi algun dany. 

 

Els països que ofereixen deduccions són Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Lituània, 

Noruega, Països Baixos, Regne Unit i Suècia. En aquests sistemes es dóna una 

elevada heterogeneïtat en el càlcul de la proporció a assumir pels museus. Aquests 

mètodes de càlcul es poden resumir en els següents: 

• Prima calculada en relació al valor assegurat de les obres. 

• Percentatge del cost dels danys. 

• Suma fixa independent del valor de les obres d’art. 

• L’estat garanteix un percentatge del cost total assegurat. El museu 

assumeix la proporció no coberta pel sistema estatal. 

• La responsabilitat de la deducció es reparteix entre el llogater i el 

prestatari. 

 

G) Valor màxim assegurat 

Determinats sistemes limiten el risc en el que incorren amb l’establiment d’una suma 

màxima assegurable que es pot definir com un total anual o en un moment 

determinat de temps. Aquesta suma oscil·la entre els 1,4 milions d’euros de Lituània  

i els 1.784,5 milions del Regne Unit. L’existència d’aquest límit introdueix la 

competència entre els projectes per fer-se amb una part d’aquesta suma total. Ara 

bé, hi ha sistemes que no preveuen aquesta circumstància com ho són el francès, el 

polonès, el txec o el suec. 
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H) Cost 

L’obtenció de la garantia estatal només té un cost en tres països: Finlàndia, França  

i Suècia. En el cas de França i Finlàndia és un cost fix per projecte, i en el cas de 

Suècia incorpora un cost variable en funció del valor total de l’exposició. 

 

I) Renúncia a la subrogació 

Les pòlisses d’assegurança poden incloure una clàusula de renúncia a la 

subrogació. Aquesta clàusula garanteix que l’estat no emprendrà accions legals 

contra els organitzadors o tercers coberts per l’assegurança en cas d’indemnització, 

excepte en casos de frau, mala fe o ús inadequat flagrant. Aquesta renúncia, entesa 

com un cost per garantir la indemnització, només s’aplica a tres països: Finlàndia, 

França i Suècia. 

 

2.2. Estadístiques sobre el risc financer contret 

Es presenten en aquest apartat les principals dades estadístiques sobre el sistemes 

d’indemnització estatal analitzats. La primera dada a tenir en compte és el fet que en 

9 dels països estudiats només el 10% dels projectes es van beneficiar de la 

indemnització estatal. Aquest percentatge és molt superior a Finlàndia, Suècia i el 

Regne Unit. 

 

2.2.1. Els valors assegurats 

Les tres taules que apareixen a continuació indiquen el risc financer assumit per 

cada país i posen de manifest les grans diferències presents entre els diferents 

sistemes.
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QUADRE 3. MÍNIM ASSEGURAT PER A UNA EXPOSICIÓ. 2001 – 2003                  En € 

Estat 2001 2002 2003

Dinamarca 1.478.070 10.749.602 6.720.166

Espanya 26.595 28.957 24.624

Finlàndia 933.947 600.525 520.120

França - 415.914.236 280.000.000

Hongria - 12.471.553 17.830.606

IE 4.571.000 3.436.067 3.378.367

NoruegaMCE 17.413.336 22.855.002 1.451.111

NoruegaMAE 266.037 13.099.907 25.757.226

Països Baixos 2.272.727 4.500.00 2.000.000

Regne Unit 5.200 5.200 5.200

Suècia 29.132 40.633 40.633

 

Les quantitats mínimes assegurades per projecte varien considerablement i, en 

aquells països que estableixen límits mínims per seleccionar els beneficiaris, les 

sumes assegurades s’ajusten a aquest. La mateixa afirmació es pot fer per als valors 

màxims assegurats en una exposició. 

 

QUADRE 4. MÀXIM ASSEGURAT PER A UNA EXPOSICIÓ. 2001 – 2003                 En € 

Estat 2001 2002 2003

Dinamarca 150.128.512 181.741.120 524.805.504

Espanya 90.151.816 89.797.057 112.016.045

Finlàndia 27.398.654 77.830.000 103.843.600

França - 609.454.094 1.924.647.391

Hongria - 60.740.728 96.755.240

IE 50.016.639 4.571.000 80.252.546

NoruegaMCE 88.023.168 7.798.756 82.884.456

NoruegaMAE 54.893.568 45.142.704 384.823.520

Països Baixos 11.363.636 45.378.000 21.000.000

Regne Unit 679.010.816 505.172.160 490.314.176

Suècia 117.795.560 116.900.872 149.078.512
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En tots els països analitzats, excepte els Països Baixos i el Regne Unit, es pot 

apreciar un increment en les sumes màximes assegurades pel sistema estatal de 

garanties entre el 2002 i el 2003, fet que té efectes en els valors totals assegurats 

per cada país: 

 

QUADRE 5. VALOR TOTAL ANUAL ASSEGURAT. 2001 – 2003                               En € 

Estat 2001 2002 2003

Dinamarca 442.738.016 481.594.080 1.027.657.856

Espanya 370.383.136 402.699.068 951.094.082

Finlàndia 78.590.097 120.474.842 269.848.600

França - 1.025.368.420 4.529.732.105

Hongria - 73.212.280 114.585.840

IE 68.833.621 8.007.067 161.595.146

NoruegaMCE 188.137.424 101.746.560 89.171.824

NoruegaMAE 56.073.056 7.069.456 410.577.536

Països Baixos 13.636.364 77.760.000 28.000.000

Regne Unit 4.047.320.576 3.764.278.016 2.978.134.016

Suècia 295.341.792 386.282.712 325.463.392

 

2.2.2. Funcionament dels sistemes i mecanismes de compensació 

Els ministeris de Cultura i/o Educació i/o Economia i Finances són els principals 

responsables de l’aplicació del sistema estatal d’indemnització. En alguns països 

com Noruega, els Països Baixos, el Regne Unit o Suècia, aquesta responsabilitat 

recau sobre institucions que depenen dels ministeris, mentre en països com França, 

Dinamarca, Finlàndia i Lituània es decideix cas a cas sobre quina institució recau la 

responsabilitat sobre el sistema. 
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En la majoria dels països estudiats els museus inicien el procediment de sol·licitud 

entre tres i sis mesos abans del període de cobertura de l’assegurança. Aquest 

procediment sol incloure els següents elements: 

• Presentació científica del projecte. 

• Dates d’exposició i període de cobertura. 

• Llista de treballs exposats i valor afegit d’aquests. 

• Estimació pressupostària de l’exposició. 

• Informe/s d’un o més corredors d’assegurances privats consultats. 

• Descripció del procediment d’embalatge i transport de les obres d’art. 

• “Informe de mitjans” sobre les condicions de seguretat relatives  

a l’emmagatzematge i exhibició de les obres d’art. 

 

Les condicions de seguretat de les exhibicions han de ser aprovades per les 

institucions responsables del sistema. Aquestes verifiquen les mesures de seguretat 

que es tindran durant l’exposició i el manteniment d’aquestes durant els treballs de 

transport. El sistema d’indemnització estatal estableix unes condicions de seguretat 

detallades i molt estrictes, fet que, a la pràctica, ha provocat l’augment de la 

seguretat en les entitats beneficiàries del sistema. 

 

Existeixen diferents tipus de certificats de garantia. Els documents que s’envien als 

prestataris de les obres d’arts com a prova de la cobertura per part del sistema 

estatal varien d’un país a l’altre i sovint només estan disponibles en la llengua del 

país que l’expedeix. 

 

En el cas dels mecanismes de compensació, existeixen estructures molt més 

similars. Normalment en cas de danys, l’organitzador de l’exposició ha d’informar 

totes les parts implicades en el procés. El sistema nacional sol cobrir el cost de la 

restauració de les obres i la depreciació posterior d’aquestes. L’import de la 

compensació es calcula en relació al valor dels treballs acordat prèviament entre el 

prestador i el prestatari. En alguns casos la compensació només cobreix part del 

valor acordat o s’acorda amb posterioritat a l’existència dels danys. 

Com a norma general, en cas de dany total, pèrdua o robatori, la compensació es 

correspon al valor acordat. Si l’obra fos recuperada posteriorment, el beneficiari de la 
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compensació hauria de retornar l’import d’aquesta a l’estat un cop descomptat el 

cost de restauració i depreciació. Ara bé, cal tenir en compte que a dia d’avui no 

s’han donat casos de danys a obres cobertes pels sistemes estatals d’indemnització 

excepte al Regne Unit i Finlàndia, pel què el sistema no ha estat posat a prova. 

 

2.3. Països sense sistema estatal d’indemnització 

Tot i que la indemnització estatal és encara una idea nova en països que no 

disposen d’aquest sistema, molts museus estarien disposats a acceptar la 

indemnització aportada per altres països quan presten els treballs a aquests. 

 

Des de que les exposicions temporals estan formades bàsicament per obres 

prestades, els costos d’assegurança han esdevingut una qüestió important: 

representen de mitjana el 20% del pressupost de l’exhibició i poden arribar fins al 

40% en casos com l’exhibició d’icones del Monestir del Sinaí realitzada el 2004 al 

Museu Benaki d’Atenes. Davant d’aquest circumstància, molts museus han renunciat 

a la realització d’exposicions o al lloguer d’obres d’art per les desorbitades primes 

d’assegurança. 

 

En els nous països membres de la Unió Europea que no tenen sistema 

d’indemnització estatal, els museus no tenen gran marge de maniobra quan es tracta 

de llogar peces d’art perquè no en poden assumir el cost d’assegurança. Si volen 

presentar obres de col·leccions estrangeres, la única alternativa que tenen és 

acceptar la cobertura dels costos per part d’un tercer com ara el Ministeri d’Afers 

Estrangers d’un altre país, institucions com l’Institut Francès o l’Institut Göethe,  

o fundacions privades. 
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3. LEGISLACIÓ SOBRE CIRCULACIÓ I PROTECCIÓ DE BÉNS 

ARTÍSTICS A LA UNIÓ EUROPEA. 
 

Qualsevol mesura presa per la Unió Europea ha de tenir en compte el balanç entre 

la conservació de la diversitat nacional i regional, i la promoció del patrimoni cultural 

comú. Alhora, els sistemes nacionals de garanties distorsionen el mercat de les 

assegurances i poden portar als estats membres a convertir les indemnitzacions en 

subsidis. Aquests dos elements es regulen als dos articles del Tractat de la Unió 

Europea que afecten a la circulació i protecció dels béns artístics: els articles 151  

i 87. 

 

3.1. L’article 151 del Tractat de la Unió Europea 

L’article 151 estableix el principi de subsidiarietat en matèria cultural. La 

implementació del principi es basa en el “Protocol per a l’aplicació dels principis de 

subsidiarietat i proporcionalitat”, que estableix tres situacions específiques per a la 

seva aplicació: 

 

• L’àrea a la que es dirigeixen les accions ha de tenir aspectes transnacionals 

que no es poden regular satisfactòriament pels estats membres. En aquest 

sentit, l’elevat cost de les assegurances comercials seria un obstacle per  

a l’intercanvi de peces artístiques entre països. 

• La Comunitat actuarà quan els efectes de les previsions del Tractat de la 

Unió Europea siguin minats per lleis nacionals o per la manca de mesures 

comunitàries. La concentració econòmica porta a la concentració de la 

cultura: l’intercanvi cultural és fonamental per a la creació d’una identitat 

europea. Així, la manca de mesures a nivell comunitari permetria la 

consolidació o l’agreujament de les diferències entre els vells i els nous 

estats membres. 

• Les accions iniciades per la Comunitat han de tenir clars avantatges sobre 

aquelles iniciades pels estats membres a nivell individual. La creació d’un 

sistema comunitari reportaria avantatges perquè portaria a la concepció  

i organització d’exposicions culturals en base a criteris culturals i no 

estrictament econòmics. 
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Cal notar que l’actuació comunitària no té com a objectiu l’harmonització  

o substitució de les mesures nacionals existents sinó que ha de proposar mesures 

complementàries que enforteixin l’intercanvi cultural. En aquest sentit, un sistema 

europeu de garanties compliria amb el principi de subsidiarietat establert en l’article 

151. Però una qüestió important que cal respondre és si els sistemes nacionals 

encaixen en el principi de subsidiarietat. 

 

Segons l’article esmentat, la Unió Europea només pot donar suport a intercanvis 

culturals no comercials, és a dir, quan l’objectiu de l’intercanvi no sigui generar uns 

ingressos. L’intercanvi cultural no es considera comercial sempre que l’ingrés 

econòmic obtingut es destini a la promoció cultural. Aquesta interpretació permetria 

incentivar un gran percentatge d’exposicions com a operacions no comercials. 

 

L’article 151 també fomenta la cooperació amb tercers països i amb aquelles 

organitzacions internacionals que tenen competències en el camp cultural. La 

UNESCO recomana la implantació de sistemes nacionals de garanties per a la 

propietat cultural sempre que l’objectiu no siguin transaccions comercials. 

 

La clàusula horitzontal de l’article estableix que la Comunitat tindrà en compte els 

aspectes culturals en les seves accions en altres camps del Tractat. En aquest 

sentit, l’article 3 (apartat q) determina l’equilibri entre els objectius culturals i altres 

objectius del Tractat: contribuir a l’aflorament de les cultures dels estats membres. 

 

La possibilitat de promoure l’intercanvi d’obres d’art està relacionada amb la 

necessitat de conservar i assegurar l’herència cultural comuna. Cal buscar l’equilibri 

entre la promoció dels intercanvis culturals, amb el risc que comporten per a les 

obres d’art, i la conservació dels treballs artístics. 

 

Amb aquests elements es pot indicar que l’article 151 posa en alerta a la Unió de no 

procedir cap a l’harmonització dels sistemes nacionals alhora que deixa la porta 

oberta a la creació d’un sistema europeu d’indemnització que complementi els 

sistemes nacionals existents. Aquestes mesures s’haurien de basar en la promoció 

només d’intercanvis sense ànim de lucre i en el respecte a l’equilibri entre el 

moviment d’obres d’art i la seva necessària preservació. 

 



 

25 

3.2. L’article 87 del Tractat de la Unió Europea 

La dimensió econòmica dels sistemes nacionals de garanties fa que estiguin 

subjectes a l’article 87 del Tractat, que defineix el tipus i l’extensió de les ajudes 

estatals autoritzades per la legislació comunitària. L’article 87 estableix que les 

ajudes estatals que distorsionen la competència no són compatibles amb el Mercat 

Comú, excepte si aquestes es destinen a la promoció i conservació de la cultura  

i sempre que no distorsionin les condicions de mercat. 

 

Des d’aquesta perspectiva, qualsevol indemnització estatal constitueix una ajuda 

estatal quan es distribueixen recursos que afavoreixen certs serveis o productes, que 

distorsionen o intenten distorsionar la competència i que tenen efectes en els 

intercanvis entre estats. Sota els termes indicats anteriorment en l’article 151, resulta 

desconcertant considerar que la garantia estatal a un museu es pugui descriure com 

un avantatge per a un servei o un producte. 

 

Els sistemes de garanties nacionals no perjudiquen la competència tal i com s’entén 

en l’article 87 a no ser que el subsidi millor la posició dels beneficiaris, en el nostre 

cas, els museus. En el cas de les exposicions i els museus, el concepte competència 

és dubtós: les exposicions no es poden substituir les unes per les altres. El “mercat” 

de les exhibicions artístiques es podria veure afectat per les indemnitzacions estatals 

si les operacions afavorissin la realització d’exposicions en un país més que en un 

altre. En aquest cas, la Comunitat podria actuar d’ofici per incompliment de l’article 

87. 

 

Però aquest article també entén que les ajudes garantides en els sistemes nacionals 

seran legals si promouen la cultura i la conservació del patrimoni cultural, i és 

raonable pensar que l’intercanvi d’obres d’art és en bé de l’interès comunitari. És per 

això que cal tenir en compte tres elements que haurien de fer adoptar una 

perspectiva positiva envers els sistemes estatals: 

 

• Els aspectes culturals i els interessos econòmics (en virtut de la clàusula 

horitzontal). 

• La competència comunitària en la promoció d’intercanvis no comercials. 

• La dependència de la cultura a Europa del finançament públic. 
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La conclusió final és que les indemnitzacions, tot i que poden ser considerades 

ajudes, estan d’acord amb la legislació en virtut del rol que juguen en la promoció de 

la cultura i la constitució d’una herència cultural comuna a Europa. 



27 

4. CONCLUSIONS I PROPOSTES 
 

Com a resultat de les entrevistes realitzades, del propi estudi i de les observacions 

sorgides en la trobada d’experts realitzada s’han obtingut una sèrie de reflexions que 

es mostren sintetitzades a continuació: 

 

4.1. Propostes relatives a la legislació 
 

• Existència, disponibilitat i claredat de les regulacions legals. L’existència 

d’una regulació clara i comprensible respecte el funcionament del sistema 

d’indemnització estatal en alguns països s’ha de considerar com un fet positiu en 

tant que compren les possibilitats d’arrendament d’obres d’art per a exposicions 

organitzades entre museus europeus. Si el sistema ha de traspassar fronteres, 

hauria de ser comprensible per a totes les parts: el text hauria de ser entès arreu 

d’Europa i disponible en altres llengües. 

 

• Harmonització de la terminologia. Una terminologia uniforme permetria 

entendre la complexitat dels sistemes d’indemnització. Aquesta terminologia 

hauria d’incloure: 

o Una definició comuna dels termes utilitzats per diferents estats. 

o Un ús consistent dels mateixos termes tècnics pel mateix problema. 

o Un glossari multilingüe de termes tècnics amb les equivalències en totes 

les llengües de la Unió Europea. 

 

• Centre Nacional d’Informació sobre el sistema estatal. S’haurien de crear  

a cada país Centres Nacionals d’Informació sobre l’esquema d’indemnització 

estatal, les funcions dels quals serien: 

o Disposar d’informació i documentació sobre el funcionament del sistema 

d’indemnització nacional per permetre la discussió sobre aquesta qüestió. 

o Ser responsables de la difusió i promoció del sistema d’indemnització 

estatal a nivell nacional i europeu. 

 

• Arbitratge. L’elecció de la legislació aplicable i la competència jurisdiccional és 

un aspecte que sovint és obviat en la regulació de la indemnització. A la pràctica, 

es sol aplicar la legislació del país on es troba el prestatari, el que pot suposar un 
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problema entre les parts. En casos com aquests, on les parts es coneixen i volen 

seguir treballant conjuntament, l’arbitratge pot ser una bona solució i que pot ser 

aplicada a nivell internacional. 

 

4.2. Millores en el moviment d’obres d’art 
 

• Informe de mitjans. És essencial que els llogaters aportin un Informe de Mitjans 

detallat on s’indiquin els requisits tècnics, de vigilància i de seguretat. Una forma 

de fomentar l’intercanvi d’obres entre països europeus podria ser la promoció del 

desenvolupament d’informes de mitjans estàndard per a tots els països. Aquest 

model d’informe podria servir com a base per a l’establiment d’un mateix nivell de 

protecció per al conjunt de l’herència cultural europea. 

 

• Immunitat d’embargament. Si bé els museus procuren identificar la propietat de 

les obres d’art, pot succeir que algú reivindiqui la propietat d’una obra mentre 

s’exhibeix en un altre país. És necessari que tots els països garanteixin la 

immunitat d’embargament quan l’obra estigui cedida per un museu d’un altre 

país. 

 

4.3. Accions possibles a nivell europeu 
 

• Establiment d’un esquema d’indemnització a cada país del continent. El 

potencial ofert pels sistemes d’indemnització estatals no es pot utilitzar de forma 

completa sense que les autoritats culturals de cada país acceptin les garanties 

ofertes pels altres. La incidència mínima que té el sistema en el pressupost públic 

és conseqüència de la seguretat a la que es sotmeten les exposicions 

assegurades pel mateix, el que demostra que l’estandardització dels Informes de 

Mitjans seria de gran utilitat pels països que no tenen sistema propi. Una última 

qüestió a considerar és l’heterogeneïtat en els sistemes, que requereix d’alguna 

forma de convergència en els termes i les condicions. A llarg plaç, aquestes 

mesures han de portar a que cap país refusi les garanties ofertes pels altres 

països. 
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• Recomanacions als estats membres. 

o No assegurança. Amb l’objectiu de promoure el moviment d’obres d’art  

a Europa, s’hauria de fomentar la presa d’acords recíprocs entre els 

museus i les institucions públiques per cobrir determinats riscos. Aquests 

acords portarien a l’adopció d’esquemes similars en tant que estan basats 

en la confiança mútua i l’equitat. 

o Abandonament de pràctiques d’assegurança obligatòria per part dels 

llogaters. Quan el llogater és un privat, el més usual és que vulgui 

subscriure una assegurança amb la seva companyia habitual. Això genera 

problemes perquè les institucions públiques són els principals prestataris  

i estan sotmesos a una altra legislació. 

o Acords de moderació. Els sistemes d’indemnització estatal només seran 

viables si prestatari i llogater acorden refusar les sobrevaloracions d’obres 

d’art. 

 

• Indemnització europea. Seria positiu engegar un esquema europeu 

d’indemnització, especialment per a l’assessorament als nous membres de la 

Unió Europea en el posicionament en el circuit internacional d’exposicions. Però 

aquest sistema continental no estaria exempt de problemes: 

o El sistema és a priori incompatible amb el procediment pressupostari de la 

Unió Europea. 

o Caldria escollir entre un sistema de fons disponibles per a cada esquema 

nacional o un sistema completament autònom. 

o Cal aprofitar les estructures existents per no afegir més burocràcia al 

procés. 

 

• Partides en el pressupost comunitari per a l’organització d’exposicions 

europees. Per ajudar als nous membres a participar en el circuit d’exposicions, 

es podrien seleccionar alguns projectes que rebessin fons comunitaris durant un 

període transitori. Un dels criteris d’atorgació de subvencions podria ser que el 

projecte fos acollit per un país dels nous membres. 
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4.4. Conclusió final 
 

Aquest estudi estableix una sèrie d’elements clau en els diferents sistemes 

d’indemnització estatals presents a Europa. Aquests elements són: 

o El cost d’assegurança de les obres d’art. 

o Els sistemes estatals no es poden considerar aïlladament donat que es 

basen en la confiança entre les parts. 

La seguretat de les obres d’art també és una qüestió central del debat. 
 
 

Font 

 
- Stéphanie de Brabander, Ute Collinet, Stéphanie Gille. “Reunion des musées 

nationaux établissement public à caractère industriel et commercial”. Étude nº 

2003-4879 commanditée par la Comission Européenne visant à dresser un 

inventaire des systèmes de garanties de l’État dans 31 pays. 
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