INFORME
Emès per:

Francesc de las Heras Bota, gerent de TMG

Per a:

Òrgan de Contractació

Relatiu a:

Informe d’inici de la necessitat de la contractació per lots del servei
d’assegurances per a Transports Municipals del Gironès SAU (TMG), a
adjudicar per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp.
272021)

Antecedents:
El servei de transport públic urbà és obligatori per als municipis de més de 50.000
habitants i l’Ajuntament de Girona el realitza a través de la societat municipal TMG SAU.

TMG realitza també el servei de bicicleta pública a la ciutat de Girona i, disposa de 34
autobusos en servei d’un total de 43 autobusos en propietat, 1 turisme elèctric, 1
furgoneta, 2 furgons i 1 motocicleta elèctrica.

Com a societat mercantil TMG ha de disposar de les assegurances pròpies que donin
cobertura als riscos inherents al servei de transport o de societat municipal, per tant, pels
vehicles de TMG és necessari disposar d’Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria,
Responsabilitat Civil Voluntària, Defensa Jurídica, fiances i Reclamació de danys i
Assegurança Obligatòria de Viatgers i, a més, pels riscos socials i empresarials és
necessari contractar una assegurança de responsabilitat civil empresarial, la multi
assegurança empresarial, l’assegurança de responsabilitat personal de direcció,
l’assegurança d’accidents personals d’acord amb Conveni Col·lectiu, l’assegurança de
carnet de conduir dels conductors, d’acord amb Conveni Col·lectiu i l’assegurança de
defensa jurídica i reclamación per als usuaris de Girocleta.
Cadascuna de les cobertures a contractar constitueixen un lot als efectes d’aquesta
licitació, en total set:

LOT 1: Assegurança de Responsabilitat civil empresarial.
LOT 2: Multi assegurança empresarial.
LOT 3: Assegurança de responsabilitat personal de direcció.
LOT 4: Assegurança d’accidents personals, d’acord amb Conveni Col·lectiu.
LOT 5: Assegurança de carnet de conduir dels conductors, d’acord amb Conveni Col·lectiu

LOT 6: Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria, Responsabilitat Civil
Voluntària, Defensa Jurídica, fiances i Reclamació de danys i Assegurança
Obligatòria deViatgers del parc de vehicles de TMG.
LOT 7: Assegurança de defensa jurídica i reclamació per als usuaris de Girocleta.

TMG té actualment contractades les assegurances corresponents als set LOTS i
finalitzen el 31 de desembre de 2021.

Les pòlisses de tots 7 lots tindran efecte a partir de les 0 hores del 1 de gener de
2022 fins a les 24 hores del 31 de desembre de 2023.

Les característiques dels serveis a prestar i les funcions concretes a desenvolupar
s’exposen en el Plec de prescripcions tècniques.

La classificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea
téel codi següent:
66510000-8: Serveis d’assegurances.
66515000-3: Serveis d’assegurances de danys.
66516400-4: Serveis d’assegurances de responsabilitat civil general.
66516500-5: Serveis d’assegurança de responsabilitat civil profesional.
66514110-0: Serveis d’assegurança d’automòbils.
66513100-0: Serveis d’assegurançes de defensa jurídica.

El pressupost base de licitació és de cinc-cents sis mil nou-cents setanta- set euros
amb quatre cèntims (506.977,04 €). Els preus de les assegurances no estan subjecte a
l’IVA.
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LOT

PREU MÀXIM DE LICITACIÓ

LOT 1: Assegurança de Responsabilitat civil empresarial

26.308,00

LOT 2: Multi assegurança empresarial

50.776,00

LOT 3: Assegurança de responsabilitat personal de direcció
LOT 4: Assegurança d’accidents personals, d’acord amb
Conveni Col·lectiu.
LOT 5: Assegurança de carnet de conduir dels conductors,
d’acord amb Conveni Col·lectiu

7.300,00
3.924,00
8.062,00

LOT 6: Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria,
Responsabilitat Civil Voluntària, Defensa Jurídica, fiances i
Reclamació de danys i Assegurança Obligatòria de Viatgers
del parc de vehicles de TMG

406.607,04

LOT 7: Assegurança de defensa jurídica i reclamació per als
usuaris de Girocleta.

4.000,00

TOTAL

506.977,04

Les despeses directes són aquelles que s’associen amb el producte d’una forma molt
clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. Matèries primeres, mà d'obra
directa, valor assegurat, etç.

Les despeses indirectes són aquelles que no poden ser aplicats directament a un
producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): ma d’obra
Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG):
els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers
(Despeses generals).

El preu dels serveis de mediació, que corresponen aproximadament a un 5% del preu
total del LOT, també es troben inclosos en el preu del contracte.

L'expressat preu es considera preu cert contractual, i inclou totes les despeses
directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar. Aquest preu inclou totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions així com són els
beneficis, assegurances, transport, taxes, preus públics i tots els impostos que pugui
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pertocar-li com a conseqüència de la contractació. En cap cas es pot facturar pel
concepte de transport o desplaçament.

El preu del contracte es determina en funció dels preus del mercat, del preu
contractat per TMG durant l’any 2020 i 2021 i en funció dels requisits establerts al
Plec de Prescripcions tècniques. Els preus de mercats inclouen les despeses directes
i indirectes per a realitzar els treballs objectes del contracte.

LOT 1: Assegurança de Responsabilitat civil empresaria (2 anys)
Despeses directes i indirectes
25.055,24
Costos de mediació 5%
1.252,76
TOTAL
26.308,00
LOT 2: Multi assegurança empresarial (2 anys)
Despeses directes i indirectes
48.358,10
Costos de mediació 5%
2.417,90
TOTAL
50.776,00
LOT 3: Assegurança de responsabilitat personal de direcció (2 anys)
Despeses directes i indirectes
6.952,38
Costos de mediació 5%
347,62
TOTAL
7.300,00
LOT 4: Assegurança d’accidents personals, d’acord amb Conveni
Col·lectiu (2 anys)
Despeses directes i indirectes
Costos de mediació 5%
TOTAL

3.737,14
186,86
3.924,00

LOT 5: Assegurança de carnet de conduir dels conductors, d’acord amb
Conveni Col·lectiu (2 anys)
Despeses directes i indirectes
7.678,10
Costos de mediació 5%
383,90
TOTAL
8.062,00
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LOT 6: Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria, Responsabilitat Civil Voluntària,
Defensa Jurídica, fiances i Reclamació de danys i Assegurança Obligatòria de Viatgers del
parc de vehicles de TMG (2 anys)
34 autobusos (2 anys)
34 x 5.628,60 €/any x 2 anys = 382.744,8 €
1 turisme (2 anys)
800,00 €
Despeses directes i 1 furgoneta (2 anys)
800,00 €
indirectes
1 furgó (2 anys)
900,00 €
1 furgó TOT RISC (2 anys)
1.200,00 €
1 motocicleta (2 anys)
800,00 €
Costos de mediació 5%
19.362,24 €
TOTAL
406.607,04 €
LOT 7: Assegurança defensa jurídica usuaris Girocleta (2 anys)
Despeses directes i indirectes
3.809,52
Costos de mediació 5%
190,48
TOTAL
4.000,00

El valor estimat (VE) del contracte és de sis-cents vuit mil tres-cents setanta-dos
euros amb quaranta-cinc cèntims (608.372,45 €). Els preus de les assegurances no
estan subjecte a l’IVA.

Preu màxim
Preu màxim
LOTS
contracte 2022 contracte 2023

TOTAL
PRESTACIÓ
(2 anys)

Modificacions
TOTAL Valor estimat del
previstes 2 anys
contracte (2022-2023)
(20%)

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7

13.154,00 €
25.388,00 €
3.650,00 €
1.962,00 €
4.031,00 €
203.303,52 €
2.000,00 €

13.154,00 €
25.388,00 €
3.650,00 €
1.962,00 €
4.031,00 €
203.303,52 €
2.000,00 €

26.308,00 €
50.776,00 €
7.300,00 €
3.924,00 €
8.062,00 €
406.607,04 €
4.000,00 €

5.261,60 €
10.155,20 €
1.460,00 €
784,80 €
1.612,40 €
81.321,41 €
800,00 €

31.569,60 €
60.931,20 €
8.760,00 €
4.708,80 €
9.674,40 €
487.928,45 €
4.800,00 €

TOTAL

253.488,52 €

253.488,52 €

506.977,04 €

101.395,41 €

608.372,45 €
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Fonament:
Vista la necessitat de contractació per lots del servei d’assegurances de TMG a partir
del 1 de gener de 2022, es fa necessari convocar concurs per a la contractació amb un
valor estimat (VE) del contracte de sis-cents vuit mil tres-cents setanta-dos euros amb
quaranta-cinc cèntims (608.372,45 €) i un pressupost base de licitació de cinc-cents sis
mil nou-cents setanta-set euros amb quatre cèntims (506.977,04 €). Els preus de les
assegurances no estan subjecte a l’IVA.

La contractació serà per dos anys.
Les característiques, condicions tècniques i oferta econòmica que hauran d'ofertar els
licitadors, es fa constar en el plec de clàusules adjunts.

Es proposa:
Iniciar expedient de contractació per lots del servei d’assegurances de TMG, per
procediment obert harmonitzat, amb un valor estimat (VE) del contracte de sis-cents
vuit mil tres-cents setanta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims (608.372,45 €) i un
pressupost base de licitació de cinc-cents sis mil nou-cents setanta-set euros amb
quatre cèntims (506.977,04 €). Els preus de les assegurances no estan subjecte a
l’IVA.

La contractació serà per dos anys.

Francesc de las Heras Bota
Gerent de TMG SAU
Girona, a data de la signatura electrónica del document.
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