Exp.: 2018 /012175

Codi: C123 E U
Ref.: MSL
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D'ASSEGURANCES DE LA FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE ROSES
1.- DEFINICIONS

Prenedor de l'assegurança: Ajuntament de Roses
Assegurat: Ajuntament de Roses
Conductor: La persona que, legalment habilitada i amb autorització del prenedor de
l'assegurança, condueixi el vehicle ella mateixa o el tingui sota la seva custòdia o
responsabilitat al moment del sinistre.
Vehicle:
Qualsevol element de transport apte per a la circulació que es pugui desplaçar autònomament
o enganxat a un vehicle tractor, dissenyat per al trasllat de persones, animals o béns per via
terrestre o naval, amb exclusió del ferrocarril o tramvies.
Pòlissa:
El document que conté les condicions reguladores de l'assegurança. Formen part integrant de
la pòlissa, el plec de clàusules administratives i el present de prescripcions tècniques que
regeixen per a aquesta contractació.

2.- OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA
És la contractació per part de l’Ajuntament de Roses, com a prenedora de l'assegurança,
d'una cobertura d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de
l'ús i circulació de vehicles a motor del qual sigui titular o així ho hagi demanat, amb efectes de
les ZERO HORES DE L’1 DE FEBRER DE 2019 .
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3.- BÉNS COBERTS
Parc de vehicles a motor pertanyents a l’Ajuntament de Roses, de diferents tipologies i usos,
inclòs l’ús de policia.
Els vehicles assegurats poden ser propietat tant del prenedor de l’assegurança, com de
tercers que els hagi cedit temporalment.
Alguns dels diferents usos / serveis als quals es destina la flota: Policia Local, Alcaldia, Serveis
Generals, Urbanisme, Infraestructures i Serveis Públics, Esport, Joventut, …etc.
La flota de vehicles prevista objecte de l’assegurança es relaciona en el llistat que
s’acompanya con annex 1 d’aquest plec; qualsevol variació del nombre i característiques dels
vehicles que es produeixi durant la fase de licitació del contracte es regularitzarà
posteriorment, sempre i quan no comporti superar la despesa màxima anual estimada, ja que
si fos el cas, caldria tramitar prèviament la pertinent modificació contractual.
En tot cas la companyia asseguradora garantirà que tot vehicle automòbil de l’Ajuntament de
Roses (annex I d’aquest Plec), matriculat i autoritzat a circular, estarà cobert a la data de
finalització de la seva respectiva assegurança, com a mínim, amb la Cobertura de Tercers,
sense perjudici del dret de la companyia asseguradora a percebre les corresponents primes
vençudes.

4. - GARANTIES
La modalitat d’assegurament predominant en el Programa d’Assegurances és a “Tercers”,
incloent com a garanties mínimes / bàsiques les següents:
1. Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria
2. Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària (50.000.000 €)
3. Defensa Penal, Fiances i Reclamacions de danys: 30.000 € Conductor i
acompanyant)
4. Assistència en viatge (Tota la flota excepte vehicle industrial i tractor).
5. Accidents ( Conductor + Ocupants ) (totalitat de la flota inclosa 3ª categoria)
6. Trencament de vidres
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7. Danys Cinegètics
8. Danys col·lisió entre vehicles de l’assegurat (Ajuntament de Roses com tomador de
l’assegurança)
Capitals assegurats:
•

Mort: 50.000 €

•

Invalidesa Permanent total: 50.000 €

•

Invalidesa Permanent Progressiva: 50.000 €

•

Despeses d’assistència sanitària: Inclosa
-Centres concertats: Il·limitat
-Centres lliure elecció: 8.113,66 €

•

Subsidi per retirada de carnet: Màxim 50% del salari durant 6 mesos

Es garanteix la responsabilitat civil dels danys produïts pel remolc o caravana que sigui
arrossegat per un vehicle de la flota, sempre i quan, el pes total d’aquest remolc o caravana no
excedeixi de 750 Kg i la seva matrícula coincideixi amb la matrícula del vehicle assegurat.
GARANTIES ADDICIONALS
Les garanties addicionals contractades estan detallades a cadascuna de les condicions
particulars per assegurat que figuren en l’ Annex 1 del plec de prescripcions tècniques
publicat.

Les garanties addicionals contractades en els vehicles assegurats a Tot Risc s on les següents:


Robatori



Danys propis / Incendi (sense franquícia.)

RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA:
En els termes expressats per la normativa vigent sobre responsabilitat civil i assegurança de
vehicles a motor es cobreix fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els
conceptes, la Responsabilitat Civil Obligatòria del conductor i de l'assegurat pels danys
corporals i materials causats amb motiu de la circulació del vehicle.
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RESPONSABILITAT CIVIL VOLUNTÀRIA: 50.000.000 €.
La responsabilitat civil voluntària es garantirà quan ultrapassin la cobertura de responsabilitat
civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals que regulen.
Anirà a càrrec de l'assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les
indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor.
Tanmateix, es garanteixen, tant la prestació de fiances en concepte de Responsabilitat Civil I
Penal, ambdues sense límits pecuniaris, com el pagament íntegre de totes les despeses
judicials que, sense constituir sanció personal, li foren imposades en les causes civil i penal.
Es garanteix la responsabilitat civil dels danys produïts pel remolc o caravana que sigui
arrossegat pel vehicle assegurat.
L'assegurador garanteix en nom del prenedor de l'assegurança les reclamacions, amistoses o
judicials davant de tercers responsables dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per
l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Assistència en viatge des del km.0, per a tots els vehicles - excepte vehicles industrials i
tractors- així com la reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que
ho permetin.

SUBSIDI PER RETIRADA DE CARNET
Per la present cobertura la Companyia pren al seu càrrec el pagament d’un subsidi mensual de
40 euros diaris, durant un màxim de tres mesos en cas de suspensió temporal del carnet, i un
màxim de sis mesos en cas de pèrdua del carnet de conduir per punts.
La suspensió temporal o pèrdua, segons el cas, haurà ser decretada per decisió governativa i
originada exclusivament per imprudència, culpa, o negligència de l’assegurat.
L’import del subsidi mensual garantit no podrà excedir del 50% de la mitjana dels ingres sos
mensuals, que pogués acreditar l’assegurat en el moment del sinistre
PROTECCIÓ JURÍDICA :
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S'inclouen les despeses de defensa jurídica en qualsevol procediment judicial, administratiu o
extrajudicial derivat d'un accident de circulació, així com el dipòsit de fiances en causes
judicials i la reclamació de danys.
Lliure elecció d'advocat / Procurador: límit 15.000 €
Cobertura tant pel conductor com per l’acompanyant.
ACCIDENTS :
La lesió corporal o la mort del conductor del vehicle assegurat, més la resta d’ocupants
legalment habilitats.
DANYS PROPIS :
Es garanteix la cobertura dels danys que pugui sofrir el vehicle assegurat com a conseqüència
d'un accident, així com els danys que puguin sofrir en repòs o en curs de transport, amb
franquícia zero.
A títol merament enunciatiu i no limitatiu, es garantiran els danys deguts a:


Bolcada o caiguda del vehicle, o xoc amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte
mòbil o immòbil, persona o animal.



Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.



Falta o fet malintencionat de tercers.



Danys a pneumàtics i càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials).



Incendi, explosió i llamp.



Robatori, intent de robatori i furt.



Trencament de vidres.



Despeses indispensables que ocasioni l'extracció i transport del vehicle sinistrat al
taller reparador que indiqui l’assegurat conductor.



Pedregada.

5.- ALTRES CLÀUSULES D’APLICACIÓ
VALOR DE NOU: Per als vehicles que disposin de la garantia de danys propis, la indemnització
s'amplia al seu valor de nou en cas de pèrdua total per danys, incendi o robatori (inclosos
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impostos, matriculació i accessoris), sempre que la seva antiguitat no sigui superior als dos
anys.
En el supòsit de variació del valor de nou del vehicle, la suma assegurada s'entendrà
automàticament adaptada a l'esmentada variació.

ACCESSORIS : Els accessoris propis i no propis del model s'entendran automàticament
inclosos en aquest plec encara que no en consti el detall, així com tots els accessoris i extres
dels vehicles d’ús de policia.
CIRCULACIÓ PORTS : Els que es produeixin quan el vehicle assegurat es trobi a l’interior del
recinte de ports, quan no es tracti de vehicles que exclusivament circulen per aquests recintes.
CIRCULACIÓ PER PISTES FORESTALS I PLATGES: Els que es produeixin quan el vehicle
assegurat circuli per pistes forestals o platges, quan no es tracti de vehicles que habitualment
circulen per aquests recintes.
CIRCULACIÓ AEROPORTS : Els que es produeixin quan el vehicle assegurat es trobi a
l’interior del recinte d’aeroports, quan no es tracti de vehicles que exclusivament circulen per
aquests recintes i s’ hagi demanat aquesta extensió de manera expressa.

CONSIDERACIÓ DE TERCERS : Es consideraran tercers entre si els vehicles de la flota quan
pertanyin a diferents departaments/serveis.

CLÀUSULA D’ERRORS: En el cas d’error administratiu o de qualsevol altra naturalesa al
tramitar les altes, baixes o modificacions de les pòlisses de vehicles, l’Asseguradora assumeix
la cobertura d’assegurança com si els mencionats errors no haguessin tingut lloc, sense més
límit que la bona fe de les parts, amb l’excepció dels supòsits de mala fe o intencionalitat de
no assegurament.
L’Ajuntament de Roses abonarà a l’asseguradora les primes corresponents a aquestes altes
de vehicles no comunicats per error.

6 .- TIPUS D'ASSEGURANÇA
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1. Tots els vehicles tindran automàticament incloses les garanties mínimes i clàusules
especials.
2. Els vehicles automòbils que actualment estan assegurats a tot risc, i tots aquells pels quals
s’hagi demanat específicament, gaudiran de l’ampliació de garanties a tot risc.

7. - PERITATGES
D’acord amb el que preveu la Llei de contractes d’assegurances, el contractant podrà, en cas
de sinistre, nomenar un perit perquè actuï en el seu nom; en aquest cas, els honoraris del perit
de l’assegurat aniran a càrrec de l’assegurador fins a un 3% de l’import de la indemnització.
8 .- MODALITAT CONTRACTACIÓ
Sistema de “Tractament especial de Flota”. L’esmentat tractament s’atorgarà mitjançant
l’emissió d’aquest document que, entre altres, inclou els següents requisits:
• Manteniment de les tarifes pactades per a noves incorporacions de vehicles.
• Consideració de “Conductors Autoritzats”
• Acord de devolucions de prima per baixes de vehicles anteriors al venciment del contracte.
• Regularització anual de moviments d’altes i baixes de vehicles.
El tractament de flota significarà la uniformitat en les condicions, prestacions i tractament de
tots els aspectes que derivin d’aquest contracte. No obstant això, l’emissió de les pòlisses es
realitzarà individualment per a què cada vehicle disposi de la seva corresponent documentació
i rebut, o bé mitjançant una única pòlissa amb l’emissió dels certificats individuals per a cada
vehicle.
No es tindrà en consideració l’edat i/o antiguitat del permís de conduir dels treballadors de
l’Ajuntament de Roses o persona autoritzada per aquest, per a la conducció dels vehicles de la
flota, si bé el permís de conducció ha de ser en tot cas idoni respecte del vehicle a utilitzar.
Tampoc es consideraran sota cap efecte, zones geogràfiques amb risc agreujat, etc.
L’adjudicatari no podrà excloure o negar cobertura a cap vehicle amb independència del tipus,
categoria o ús, qualsevol que siguin les circumstàncies que ho puguin recomanar.
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No s’aplicaran criteris bonus-malus de forma individualitzada per vehicle, substituint aquest
sistema, pel resultat global anual del conjunt de la flota.
9 .- LÍMIT GEOGRÀFIC
Malgrat que l’àmbit de recorregut habitual del parc mòbil es circumscriu a Catalunya,
l’assegurança tindrà efecte i cobertura a:
•

Espanya i països de la Comunitat Econòmica Europea

•

Països que formen l’Espai Econòmic Europeu

•

Països que figuren al Certificat Internacional d’Assegurança i també Andorra, Ciutat del

Vaticà, Gibraltar, Liechtenstein, Mònaco i San Marino.

10.- GESTIÓ DE LA PÒLISSA
1. El contractista indicarà un únic interlocutor per a la correcta gestió de la pòlissa.
2. Gestió d’altes a l’inici del contracte: L’entitat asseguradora emetrà una carta de garantia
provisional en la qual s’acceptaran les condicions establertes en aquest plec. Els vehicles s’
aniran incorporant quan finalitzi la cobertura de l’actual pòlissa, segons el quadre dels diferents
venciments i es facturarà per l’import que resulti d’aplicar a la tarifa que li correspongui per la
modalitat de vehicle (segon tipus de vehicle i ús), la proporció dels dies de cobertura que
resulten des de la data de la nova alta fins al final del primer any de la pòlissa.
L’asseguradora contractista al disposar de la llista dels vehicles amb les dates de venciment
de les seves assegurances, haurà de lliurar a l’Ajuntament abans del dia de venciment els
certificats i documents que pertoquin de la nova assegurança.
3. Gestió d’altes i baixes durant l’execució del contracte: Les altes de nous vehicles
s’ajustaran a les condicions i tarifa establertes en el contracte per al parc mòbil actual. Per tal
d’evitar possibles sancions de la Direcció General de Trànsit, la documentació necessària per
a circular se’ls haurà d’emetre i distribuir en el termini màxim de 12 hores a comptar des de la
comunicació de la nova alta.
Les baixes dels vehicles seran comunicades en el moment del seu coneixement, a fi de
preveure l’extorn de prima per la part no consumida. Paral·lelament es retornarà la
documentació individual que correspongui per a la seva cancel·lació i, en el seu defecte,
declaració sobre la possible pèrdua de la mateixa.

Exp.: 2018 /012175

Anualment es regularitzarà amb la companyia asseguradora les altes i baixes produïdes durant
l’any objecte de regularització.
Tindrà la consideració de regularització les baixes de vehicles, les substitucions (baixa d’un
vehicle que es substitueix per altre que causa alta) i les altes de nous vehicles, sempre i quan
no es superi la despesa màxima anual del contracte i correspongui a una modalitat ja prev ista
en el contracte.
La modificació del contracte procedirà i es tindrà que tramitar i acordar, quan la inclusió de
nous vehicles comporti un increment de la prima per damunt de la despesa màxima anual
prevista o no es correspongui amb cap de les modalitats del contracte.
3. Gestió de sinistres. L’Ajuntament comunicarà a l’entitat asseguradora comunicació els
sinistres en el termini màxim de 15 dies hàbils d’haver-se produït o des de la data en què
l’Ajuntament en tingui coneixement.
L’entitat asseguradora enviarà a l’Ajuntament resum trimestral de l’estat de la tramitació dels
sinistres oberts i tancats durant el període indicant la carrega sinistral: imports d’indemnització,
despeses, reserves, etc…
11.- RELACIÓ DE PREUS UNITARIS
Els preus unitaris de sortida de les tarifes anuals d’assegurança segon tipus de vehicle i ús, a
millorar pels licitadors d’acord amb el percentatge de baixa ofertada, són els següents:

ÚS
TIPUS VEHICLE

General
(*1)

NÚMERO
Policia

PREUS UNITARIS (*2)

TOTAL

Ús

D’UNITATS

general(*1)

Ús policia

Furgoneta

6

1

7

500

550

Camió

2

-

2

800

-

Vehicle Dúmper

1

-

1

250

-

Vehicle carretó

1

-

1

250

-
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Monovolum

-

3

3

450

550

Tot Terreny

2

-

2

500

600

Turisme

3

1

4

350

450

Motocicleta

4

6

10

150

250

Complement assegurança d anys propis (tot risc) (*3)
PREU COMPLEMENT(*2)
TIPUS VEHICLE

Ús
general(*1)

Ús policia

Monovolum

450

550

Tot Terreny

450

550

Turisme

400

500

(*1) L’ús general compren tots els usos excepte el de policia.
(*2) Els preus estan expressats en euros. Són preus finals de tarifa de primes anuals,
comprenen l’IPS, el percentatge del Consorci i qualsevol impost que li pugui ser aplicable.
(*3) Complement a aplicar als preus unitaris que correspongui segon tipus de vehicle i ús, per
als que es determini la modalitat d’assegurança a tot risc.

